




 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
Łódź, dnia ......................... 20 ..... r. 

 
 

 
O F E R T A 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na wykonanie w budynkach przy ul. Wolborska 5 w Łodzi: 
1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem okalających nieruchomość chodników przy 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolborska 5 w Łodzi. 
Z siedzibą: …............................................................................................................................... 
 
Reprezentowana przez: 
 
…................................................................................................................................................. 
 
…................................................................................................................................................. 
 
 
 
1. Oferuje wykonanie robót objętych przetargiem: 

 
1.1. Wolborska 5- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem okalających nieruchomość 

chodników przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym  za cenę…………..…................zł + 23% VAT = 
…………………………. zł brutto 
 

*) niepotrzebne skreślić  
 

Słownie: …................................................................................................................................................................... zł.  
 
 
UWAGA! Wymagane podanie kwoty w wyżej wskazanej formie. 
 
 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas 45 dni od daty upływu terminu do składania ofert, 
    podanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
3. Wadium w kwocie ….............................................................. zł zostało przez nas wniesione (potwierdzenie w 
    załączeniu). 
 
4. Na wykonane prace udzielamy gwarancji na okres …................................  licząc od daty odbioru końcowego robót. 
 
5. Termin realizacji robót:  
 

- rozpoczęcie …………………….…………………………,       
 
- zakończenie ……………………………………………… . 

 
Podpis oferenta 

 



ARCHIMIKA - Studio Architektury

KOSZTORYS INWESTORSKI

WYKONAWCA: INWESTOR:

ul. Wspólna 15/17/180A, 91-464  Łódź

0,00 złWARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 złPODATEK VAT:

0,00 złOGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

ul. Wolborska 5, ŁódźADRES INWESTYCJI:

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową
schodów zewnętrznych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym

NAZWA INWESTYCJI:

Łódzka Spółdzielnia MieszkaniowaNAZWA INWESTORA:

ul. Jaracza 77/79, ŁódźADRES INWESTORA:

zero i 00/100 złSŁOWNIE:

SEKOCENBUD II kwartał 2018 r.POZIOM CEN:
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemSprzętMateriałyRobocizna
Uproszczon

e
NazwaLp.

0,00%0,000,000,000,00Pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych

1

0,00%0,000,000,000,00Roboty rozbiórkowe1.1

0,00%0,000,000,000,00Wywóz gruzu wraz z 
kosztami utylizacji

1.2

0,00%0,000,000,000,00Roboty konstrukcyjne1.3

0,00%0,000,000,000,00Pochwyt pochylni1.4

0,00%0,000,000,000,00Przebudowa schodów 
zewnętrznych

2

0,00%0,000,000,000,00Roboty rozbiórkowe2.1

0,00%0,000,000,000,00Wywóz gruzu wraz z 
kosztami utylizacji

2.2

0,00%0,000,000,000,00Roboty konstrukcyjne2.3

0,00%0,000,000,000,00Podest2.3.1

0,00%0,000,000,000,00Stopnie2.3.2

0,00%0,000,000,000,00Balustrada schodowa2.3.3

0,00%0,000,000,000,00Dojście do klatki schodowej3

0,00%0,000,000,000,00Roboty rozbiórkowe3.1

0,00%0,000,000,000,00Wywóz gruzu wraz z 
kosztami utylizacji

3.2

0,00%0,000,000,000,00Roboty ziemne3.3

0,00%0,000,000,000,00Wywóz ziemi wraz z 
kosztami składowania

3.4

0,00%0,000,000,000,00Roboty konstrukcyjne3.5

0,00%0,000,000,000,00Kosztorys netto

0,00%VAT 23%

0,00%Kosztorys brutto
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie poziomej części istniejącego podjazdu dla
osób niepełnosprawnych z płyty OSB

KNR 4-01 
0428-01
analogia

1
d.1.1

7,897m21,06 * 7,45

RAZEM

m2Rozebranie pionowych części istniejącego podjazdu dla
osób niepełnosprawnych z płyty OSB

KNR 4-01 
0426-04
analogia

2
d.1.1

3,725m27,45 * 0,50 * 0,5 * 2

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 18 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

3
d.1.2

1,000m31,00

RAZEM

m3Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
kalk. własna

4
d.1.2

1,000m31,00

RAZEM

dół.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i
głębokości do 0.4 m (kat.gr.III) - wykop pod prefarykowane
podkłady betonowe

KNR 2-01 
0312-02

5
d.1.3

20,000dół.10 * 2

RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

6
d.1.3

5,000m20,50 * 0,50 * 10 * 2

RAZEM

m2Podkład betonowy do mocowania konstrukcji pochylni z
płyt betonowych bezfazowych 50x50x10 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31 
0502-05
analogia

7
d.1.3

5,000m20,50 * 0,50 * 10 * 2

RAZEM

tKonstrukcja stalowa projektowanej pochylni dla osób
niepełnosprawnych

KNR 2-05 
0210-01
analogia

8
d.1.3

0,762t762,18 / 1000

RAZEM

kgOcynkowanie konstrukcji stalowej projektowanej pochylni
dla osób niepełnosprawnychanaliza 

indywidualna

9
d.1.3

762,180kg762,18

RAZEM

kplKonstrukcja stalowa projektowanej pochylni dla osób
niepełnosprawnych - elementy konstrukcyjneanaliza 

indywidualna

10
d.1.3

1,000kpl1,00

RAZEM

m2Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennychKNR 7-12 
0105-01

11
d.1.3

21,480m2<profil 120x80x5> [0,12 + 0,08] * 2 * [1,50 * 2 + 7,00 * 2 +  
1,50 * 4 + 3,00 * 2] + <profil 120x40x5> [0,12 + 0,04] * 2 *  
[8,50 + 1,50 + 3,00] + <profil 70x40x3> [0,07 + 0,04] * 2 *  
[1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 + 1,50 + 3,00 * 2]

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych

KNR 7-12 
0206-01

12
d.1.3
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

21,480m2<profil 120x80x5> [0,12 + 0,08] * 2 * [1,50 * 2 + 7,00 * 2 +  
1,50 * 4 + 3,00 * 2] + <profil 120x40x5> [0,12 + 0,04] * 2 *  
[8,50 + 1,50 + 3,00] + <profil 70x40x3> [0,07 + 0,04] * 2 *  
[1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 + 1,50 + 3,00 * 2]

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - następna
warstwa

KNR 7-12 
0206-01 
z.sz.1.4.

13
d.1.3

21,480m2<profil 120x80x5> [0,12 + 0,08] * 2 * [1,50 * 2 + 7,00 * 2 +  
1,50 * 4 + 3,00 * 2] + <profil 120x40x5> [0,12 + 0,04] * 2 *  
[8,50 + 1,50 + 3,00] + <profil 70x40x3> [0,07 + 0,04] * 2 *  
[1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 + 1,50 + 3,00 * 2]

RAZEM

m2Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji
pełnościennych

KNR 7-12 
0214-01

14
d.1.3

21,480m2<profil 120x80x5> [0,12 + 0,08] * 2 * [1,50 * 2 + 7,00 * 2 +  
1,50 * 4 + 3,00 * 2] + <profil 120x40x5> [0,12 + 0,04] * 2 *  
[8,50 + 1,50 + 3,00] + <profil 70x40x3> [0,07 + 0,04] * 2 *  
[1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 + 1,50 + 3,00 * 2]

RAZEM

m2Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji
pełnościennych - następna warstwa

KNR 7-12 
0214-01
analogia

15
d.1.3

21,480m2<profil 120x80x5> [0,12 + 0,08] * 2 * [1,50 * 2 + 7,00 * 2 +  
1,50 * 4 + 3,00 * 2] + <profil 120x40x5> [0,12 + 0,04] * 2 *  
[8,50 + 1,50 + 3,00] + <profil 70x40x3> [0,07 + 0,04] * 2 *  
[1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 + 1,50 + 3,00 * 2]

RAZEM

tNawierzchnia pochylni dla osób niepełnosprawnych z
ażurowych krat pomostowych wysokości 30 mm

KNR 2-05 
0120-07
analogia

16
d.1.3

0,543t[1,50 * 1,50 * 2 + 1,30 * 7,00 + 1,30 * 3,00] * 31,00 
<kg/m2> / 1000

RAZEM

szt.Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
głębokości do 8 cm i śr do 10 mm

KNR 5-08 
0803-01

17
d.1.3

40,000szt.10 * 2 * 2

RAZEM

szt.Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości
wiercenia do 5 mm śr. do 10 mm

KNR 5-08 
0807-07

18
d.1.3

40,000szt.10 * 2 * 2

RAZEM

szt.Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie
otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w betonie

ZKNR C-2 
0703-05

19
d.1.3

40,000szt.10 * 2 * 2

RAZEM

mPochwyt stalowy ocynkowany malowany proszkowo - kolor
grafitowy - podwójny

KNR 2-02 
1208-03
analogia

20
d.1.4

26,000m1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 + 1,50 + 3,00 * 2

RAZEM

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychKNR 4-01 
0212-03

21
d.2.1

2,052m3<podest> 2,25 * 1,20 * 0,76

RAZEM

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychKNR 4-01 
0212-03

22
d.2.1

0,929m3<stopnie podestu> 2,25 * 0,32 * 0,60 + 2,25 * 0,32 * 0,43 +  
2,25 * 0,32 * 0,26

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.p
rzec.

Demontaż balustrad schodowychKNR 4-01 
1306-01

23
d.2.1

4,000szt.p
rzec.

4,00

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 18 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

24
d.2.2

3,000m33,00

RAZEM

m3Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
kalk. własna

25
d.2.2

3,000m33,00

RAZEM

mObrzeże podestu z palisady betonowej wysokości 150 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

KNR 2-31 
0405-03

26
d.2.3.

1

2,800m1,70 + 1,10

RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

27
d.2.3.

1

1,700m1,70

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

28
d.2.3.

1

5,355m21,75 * 0,43 + 2,60 * 1,77

RAZEM

mObrzeże podestu z palisady betonowej wysokości 100 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

KNR 2-31 
0405-03

29
d.2.3.

2

1,100m1,10

RAZEM

mObrzeże podestu z palisady betonowej wysokości 80 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

KNR 2-31 
0405-03

30
d.2.3.

2

1,230m1,23

RAZEM

mObrzeże podestu z palisady betonowej wysokości 50 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

KNR 2-31 
0405-03

31
d.2.3.

2

1,360m1,36

RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

32
d.2.3.

2

4,500m1,50 * 3

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

33
d.2.3.

2

1,292m2[1,10 + 1,23 + 1,36] * 0,35

RAZEM

mBalustrady schodowe ocynkowane malowane proszkowo -
kolor grafitowy

KNR 2-02 
1207-01
analogia

34
d.2.3.

3

1,820m1,82
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

m2Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0815-01

35
d.3.1

102,398m22,15 * 7,65 + 1,5 * 32,5 + 37,2

RAZEM

mRozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 
0814-01

36
d.3.1

117,500m7,65 * 2 + 32,5 * 2 + 37,2

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 18 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

37
d.3.2

5,000m35,00

RAZEM

m3Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
kalk. własna

38
d.3.2

5,000m35,00

RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

KNR 2-31 
0101-01

39
d.3.3

97,425m21,5 * 7,65 + 32,5 * 1,5 + 37,2

RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości
Krotność = -2

KNR 2-31 
0101-02

40
d.3.3

97,425m21,50 * 7,65 + 32,5 * 1,5 + 37,2

RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-02 
0108-04

41
d.3.4

3,150m33,15

RAZEM

m3Koszt składowania ziemi na wysypisku
kalk. własna

42
d.3.4

3,150m33,15

RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04
analogia

43
d.3.5

96,675m21,50 * 7,65 + 32 * 1,5 + 37,2

RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-07 
0105-08

44
d.3.5

97,425m21,50 * 7,65 + 32,5 * 1,5 + 37,2

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0511-01

45
d.3.5

97,425m21,50 * 7,65 + 32,5 * 1,5 + 37,2

RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-02

46
d.3.5

115,300m7,65 * 2 + 35 + 65

RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31 
0402-03

47
d.3.5
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

2,594m3(7,65 * 2 + 35 + 65) * 0,15 * 0,15

RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

48
d.3.5

115,300m7,65 * 2 + 35 + 65

RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0007,897m2Rozebranie poziomej części
istniejącego podjazdu dla osób
niepełnosprawnych z płyty OSB

KNR 4-01 
0428-01
analogia

1
d.1.1

przedmiar = 1,06 * 7,45 = 7,897
m2

-- R --

0,000,0001,4215r-grobocizna
0,18 r-g/m2

1*

0,0003,725m2Rozebranie pionowych części
istniejącego podjazdu dla osób
niepełnosprawnych z płyty OSB

KNR 4-01 
0426-04
analogia

2
d.1.1

przedmiar = 7,45 * 0,50 * 0,5 *
2 = 3,725 m2

-- R --

0,000,0000,4470r-grobocizna
0,12 r-g/m2

1*

Roboty rozbiórkoweRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,0001,000m3Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 18 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

3
d.1.2

przedmiar = 1,000 m3

-- R --

0,000,0001,3900r-grobocizna
1,39 r-g/m3

1*

-- S --

0,000,0001,0600m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,72+17*0,02 = 1,06 m-g/m3

2*

0,0001,000m3Koszt utylizacji gruzu na
wysypiskukalk. własna

4
d.1.2

przedmiar = 1,000 m3

-- M --

0,000,0001,0000m3utylizacja gruzu
1 m3/m3

1*

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacjiRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00020,000dół.Wykopanie dołów o powierzchni
dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4
m (kat.gr.III) - wykop pod
prefarykowane podkłady
betonowe

KNR 2-01 
0312-02

5
d.1.3

przedmiar = 10 * 2 = 20,000 dół.

-- R --

0,000,0005,5390r-grobocizna
0,29 * 0,955 = 0,27695 r-g/dół.

1*

0,0005,000m2Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

6
d.1.3

przedmiar = 0,50 * 0,50 * 10 * 2
= 5,000 m2

-- R --

0,000,0000,0140r-grobocizna
0,0028 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0000,0250m3woda
0,005 m3/m2

2*

-- S --

0,000,0000,0410m-gzagęszczarka wibracyjna 
spalinowa
0,0043+0,0039 = 0,0082 m-g/m2

3*

0,0005,000m2Podkład betonowy do mocowania
konstrukcji pochylni z płyt
betonowych bezfazowych
50x50x10 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

KNR 2-31 
0502-05
analogia

7
d.1.3

przedmiar = 0,50 * 0,50 * 10 * 2
= 5,000 m2

-- R --

0,000,0003,1330r-grobocizna
0,6266 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,00020,4000szt.płyta chodnikowa bezfazowa o 
wym. 50x50x10
4,08 szt./m2

2*

0,000,0000,4170m3piasek
0,0834 m3/m2

3*

0,000,0000,0040tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0008 t/m2

4*

0,000,0000,2280m3woda
0,0456 m3/m2

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0000,762tKonstrukcja stalowa projektowanej
pochylni dla osób
niepełnosprawnych

KNR 2-05 
0210-01
analogia

8
d.1.3

przedmiar = 762,18 / 1000 =
0,762 t

-- R --

0,000,00047,2284r-grobocizna
64,9 * 0,955 = 61,9795 r-g/t

1*

-- M --

0,000,0000,0038m3deski iglaste obrzynane
0,005 m3/t

2*

0,000,0000,0053m3krawędziaki iglaste
0,007 m3/t

3*

0,000,0000,2286kgśruby stalowe zgrubne z łbem 
sześciokątnym,z gwintem na całej 
długości z nakrętkami i 
podkładkami
0,3 kg/t

4*

0,000,0000,0762kgtrzpienie stalowe do montażu 
konstrukcji stalowych
0,1 kg/t

5*

0,000,0004,5720kgblachy stalowe walcowane na 
gorąco StO i StOS grub. 4.75 - 40 
mm
6 kg/t

6*

0,000,0000,1448dm3farba olejna do gruntowania 
przeciwrdzewna miniowa 60 %
0,19 dm3/t

7*

0,000,00019,0500szt.elektrody stalowe do spawania 
stali węglowych
25 szt./t

8*

0,000,0001,3716m3tlen techniczny
1,8 m3/t

9*

0,000,0000,4572kgacetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t

10*

-- S --

0,000,0001,6764m-gżuraw samochodowy 5-6 t
2,2 m-g/t

11*

0,000,0000,3810m-gżuraw samochodowy 72-75 t
0,5 m-g/t

12*

0,000,0000,8382m-gciągnik kołowy 90-110 KM
1,1 m-g/t

13*

0,000,0000,8382m-gprzyczepa dłużycowa 10 t
1,1 m-g/t

14*

0,000,00017,8308m-gspawarka elektryczna wirująca 
300 A
23,4 m-g/t

15*

0,000762,180kgOcynkowanie konstrukcji stalowej
projektowanej pochylni dla osób
niepełnosprawnych

analiza 
indywidualna

9
d.1.3

przedmiar = 762,180 kg

-- M --

0,000,000762,1800kgocynkowanie konstrukcji stalowej 
projektowanej pochylni dla osób 
niepełnosprawnych
1 kg/kg

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0001,000kplKonstrukcja stalowa projektowanej
pochylni dla osób
niepełnosprawnych - elementy
konstrukcyjne

analiza 
indywidualna

10
d.1.3

przedmiar = 1,000 kpl

-- M --

0,000,000451,3212kgprofil zimnogięty zamknięty 
120x80x5 mm
417,89*1,08 = 451,3212 kg/kpl

1*

0,000,000155,8440kgprofil zimnogięty zamknięty 
120x40x5 mm
144,30*1,08 = 155,844 kg/kpl

2*

0,000,000132,5376kgprofil zimnogięty zamknięty 
70x40x3 mm
122,72*1,08 = 132,5376 kg/kpl

3*

0,000,00083,4494kgrura stalowa śr. 40 mm
77,268*1,08 = 83,44944 kg/kpl

4*

0,00021,480m2Odtłuszczanie konstrukcji
pełnościennych

KNR 7-12 
0105-01

11
d.1.3

przedmiar = <profil 120x80x5>
[0,12 + 0,08] * 2 * [1,50 * 2 +
7,00 * 2 + 1,50 * 4 + 3,00 * 2] +
<profil 120x40x5> [0,12 + 0,04]
* 2 * [8,50 + 1,50 + 3,00] +
<profil 70x40x3> [0,07 + 0,04] *
2 * [1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 +
1,50 + 3,00 * 2] = 21,480 m2

-- R --

0,000,0000,9022r-grobocizna
0,042 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0002,5991dm3benzyna do ekstrakcji
0,121 dm3/m2

2*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

3*

0,00021,480m2Malowanie pędzlem farbami do
gruntowania poliwinylowymi
konstrukcji pełnościennych

KNR 7-12 
0206-01

12
d.1.3

przedmiar = <profil 120x80x5>
[0,12 + 0,08] * 2 * [1,50 * 2 +
7,00 * 2 + 1,50 * 4 + 3,00 * 2] +
<profil 120x40x5> [0,12 + 0,04]
* 2 * [8,50 + 1,50 + 3,00] +
<profil 70x40x3> [0,07 + 0,04] *
2 * [1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 +
1,50 + 3,00 * 2] = 21,480 m2

-- R --

0,000,0002,3907r-grobocizna
0,1113 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0002,8783dm3farba poliwinylowa do gruntowania 
ogólnego stosowania
0,134 dm3/m2

2*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,2303dm3rozcieńczalnik do wyrobów 
poliwinylowych i 
chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania
0,01072 dm3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

4*

-- S --

0,000,0000,0064m-gciągnik kołowy 37-50 KM
0,0003 m-g/m2

5*

0,000,0000,0064m-gprzyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

6*

0,00021,480m2Malowanie pędzlem farbami do
gruntowania poliwinylowymi
konstrukcji pełnościennych -
następna warstwa

KNR 7-12 
0206-01 
z.sz.1.4.

13
d.1.3

przedmiar = <profil 120x80x5>
[0,12 + 0,08] * 2 * [1,50 * 2 +
7,00 * 2 + 1,50 * 4 + 3,00 * 2] +
<profil 120x40x5> [0,12 + 0,04]
* 2 * [8,50 + 1,50 + 3,00] +
<profil 70x40x3> [0,07 + 0,04] *
2 * [1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 +
1,50 + 3,00 * 2] = 21,480 m2

-- R --

0,000,0002,0321r-grobocizna
0,1113 * 0,85 = 0,094605 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0002,7344dm3farba poliwinylowa do gruntowania 
ogólnego stosowania
0,134 * 0,95 = 0,1273 dm3/m2

2*

0,000,0000,2188dm3rozcieńczalnik do wyrobów 
poliwinylowych i 
chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania
0,01072 * 0,95 = 0,010184 
dm3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

4*

-- S --

0,000,0000,0064m-gciągnik kołowy 37-50 KM
0,0003 m-g/m2

5*

0,000,0000,0064m-gprzyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

6*

0,00021,480m2Malowanie pędzlem emaliami
poliwinylowymi konstrukcji
pełnościennych

KNR 7-12 
0214-01

14
d.1.3

przedmiar = <profil 120x80x5>
[0,12 + 0,08] * 2 * [1,50 * 2 +
7,00 * 2 + 1,50 * 4 + 3,00 * 2] +
<profil 120x40x5> [0,12 + 0,04]
* 2 * [8,50 + 1,50 + 3,00] +
<profil 70x40x3> [0,07 + 0,04] *
2 * [1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 +
1,50 + 3,00 * 2] = 21,480 m2

-- R --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0002,0277r-grobocizna
0,0944 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0002,3628dm3emalia poliwinylowa ogólnego 
stosowania
0,11 dm3/m2

2*

0,000,0000,1890dm3rozcieńczalnik do wyrobów 
poliwinylowych i 
chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania
0,0088 dm3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

4*

-- S --

0,000,0000,0064m-gciągnik kołowy 37-50 KM
0,0003 m-g/m2

5*

0,000,0000,0064m-gprzyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

6*

0,00021,480m2Malowanie pędzlem emaliami
poliwinylowymi konstrukcji
pełnościennych - następna
warstwa

KNR 7-12 
0214-01
analogia

15
d.1.3

przedmiar = <profil 120x80x5>
[0,12 + 0,08] * 2 * [1,50 * 2 +
7,00 * 2 + 1,50 * 4 + 3,00 * 2] +
<profil 120x40x5> [0,12 + 0,04]
* 2 * [8,50 + 1,50 + 3,00] +
<profil 70x40x3> [0,07 + 0,04] *
2 * [1,50 * 2 + 7,00 * 2 + 1,50 +
1,50 + 3,00 * 2] = 21,480 m2

-- R --

0,000,0001,7236r-grobocizna
0,0944*0,85 = 0,08024 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0002,2447dm3emalia poliwinylowa ogólnego 
stosowania
0,11*0,95 = 0,1045 dm3/m2

2*

0,000,0000,1796dm3rozcieńczalnik do wyrobów 
poliwinylowych i 
chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania
0,0088*0,95 = 0,00836 dm3/m2

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

4*

-- S --

0,000,0000,0064m-gciągnik kołowy 37-50 KM
0,0003 m-g/m2

5*

0,000,0000,0064m-gprzyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

6*

0,0000,543tNawierzchnia pochylni dla osób
niepełnosprawnych z ażurowych
krat pomostowych wysokości 30
mm

KNR 2-05 
0120-07
analogia

16
d.1.3

przedmiar = [1,50 * 1,50 * 2 +
1,30 * 7,00 + 1,30 * 3,00] *
31,00 <kg/m2> / 1000 = 0,543 t

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --

0,000,00033,5408r-grobocizna
64,68 * 0,955 = 61,7694 r-g/t

1*

-- M --

0,000,0000,1032dm3farba olejna do gruntowania 
przeciwrdzewna miniowa 60 %
0,19 dm3/t

2*

0,000,00013,5750szt.elektrody stalowe do spawania 
stali węglowych śr. 3.25mm
25 szt./t

3*

0,000,0000,9774m3tlen techniczny
1,8 m3/t

4*

0,000,0000,3258kgacetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t

5*

0,000,00017,5280m2ażurowa krata pomostowa 
wysokości 30 mm
32,28 m2/t

6*

0,000,000111,5865sztsystemowy uchwyt mocujący do 
ażurowej kraty pomostowej
205,5 szt/t

7*

-- S --

0,000,0002,6607m-gżuraw samochodowy 5-6 t
4,9 m-g/t

8*

0,000,0000,8145m-gciągnik kołowy 75-85 KM
1,5 m-g/t

9*

0,000,0000,8145m-gprzyczepa dłużycowa 10 t
1,5 m-g/t

10*

0,000,00015,6927m-gspawarka elektryczna wirująca 
300 A
28,9 m-g/t

11*

0,00040,000szt.Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów w betonie głębokości do
8 cm i śr do 10 mm

KNR 5-08 
0803-01

17
d.1.3

przedmiar = 10 * 2 * 2 = 40,000
szt.

-- R --

0,000,0002,2271r-grobocizna
0,0583 * 0,955 = 0,055677 r-g/szt.

1*

0,00040,000szt.Mechaniczne wiercenie otworów
w metalu - głębokości wiercenia
do 5 mm śr. do 10 mm

KNR 5-08 
0807-07

18
d.1.3

przedmiar = 10 * 2 * 2 = 40,000
szt.

-- R --

0,000,0000,9665r-grobocizna
0,0253 * 0,955 = 0,024162 r-g/szt.

1*

0,00040,000szt.Montaż kotew chemicznych w
systemie Pattex; wiercenie otworu
o śr. 10 mm i gł. 100 mm w
betonie

ZKNR C-2 
0703-05

19
d.1.3

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 10 * 2 * 2 = 40,000
szt.

-- R --

0,000,0005,6000r-grobocizna
0,14 r-g/szt.

1*

-- M --

0,000,000324,0000mlkotwa chemiczna Ceresit CF 900
8,1 ml/szt.

2*

0,000,00041,2000szt.pręt gwintowany ze stali 
nierdzewnej M 8x100 mm
1,03 szt./szt.

3*

0,000,00041,2000szt.podkładka zwykła ze stali 
nierdzewnej M 8
1,03 szt./szt.

4*

0,000,00041,2000szt.nakrętka ze stali nierdzewnej M 8
1,03 szt./szt.

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

Roboty konstrukcyjneRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,00026,000mPochwyt stalowy ocynkowany
malowany proszkowo - kolor
grafitowy - podwójny

KNR 2-02 
1208-03
analogia

20
d.1.4

przedmiar = 1,50 * 2 + 7,00 * 2
+ 1,50 + 1,50 + 3,00 * 2 =
26,000 m

-- R --

0,000,00025,4800r-grobocizna
0,98 r-g/m

1*

-- M --

0,000,00026,5200mpochwyt stalowy ocynkowany 
malowany proszkowo - kolor 
grafitowy
1,02 m/m

2*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,000,0000,5200m-gwyciąg
0,02 m-g/m

4*

Pochwyt pochylniRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

Pochylnia dla osób niepełnosprawnychRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,0002,052m3Rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych zbrojonych

KNR 4-01 
0212-03

21
d.2.1

przedmiar = <podest> 2,25 *
1,20 * 0,76 = 2,052 m3

-- R --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00050,8075r-grobocizna
24,76 r-g/m3

1*

0,0000,929m3Rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych zbrojonych

KNR 4-01 
0212-03

22
d.2.1

przedmiar = <stopnie podestu>
2,25 * 0,32 * 0,60 + 2,25 * 0,32
* 0,43 + 2,25 * 0,32 * 0,26 =
0,929 m3

-- R --

0,000,00023,0020r-grobocizna
24,76 r-g/m3

1*

0,0004,000szt.p
rzec.

Demontaż balustrad schodowychKNR 4-01 
1306-01

23
d.2.1

przedmiar = 4,000 szt.przec.

-- R --

0,000,0000,1200r-grobocizna
0,03 r-g/szt.przec.

1*

-- M --

0,000,0000,1200m3tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,03 m3/szt.przec.

2*

0,000,0000,0400kgacetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/szt.przec.

3*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

4*

Roboty rozbiórkoweRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,0003,000m3Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 18 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

24
d.2.2

przedmiar = 3,000 m3

-- R --

0,000,0004,1700r-grobocizna
1,39 r-g/m3

1*

-- S --

0,000,0003,1800m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,72+17*0,02 = 1,06 m-g/m3

2*

0,0003,000m3Koszt utylizacji gruzu na
wysypiskukalk. własna

25
d.2.2

przedmiar = 3,000 m3

-- M --

0,000,0003,0000m3utylizacja gruzu
1 m3/m3

1*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacjiRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,0002,800mObrzeże podestu z palisady
betonowej wysokości 150 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0405-03

26
d.2.3.

1

przedmiar = 1,70 + 1,10 = 2,800
m

-- R --

0,000,0001,0080r-grobocizna
0,36 r-g/m

1*

-- M --

0,000,00015,5400szt.palisada betonowa wysokości 150 
cm
5,55 szt./m

2*

0,000,0000,0300m3piasek
0,0107 m3/m

3*

0,000,0000,0090tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0032 t/m

4*

0,000,0000,0157m3woda
0,0056 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

0,0001,700mObrzeża betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

27
d.2.3.

1

przedmiar = 1,700 m

-- R --

0,000,0000,4711r-grobocizna
0,2771 r-g/m

1*

-- M --

0,000,0001,7340mobrzeża betonowe 30x8 cm
1,02 m/m

2*

0,000,0000,0094m3piasek
0,0055 m3/m

3*

0,000,0000,0027tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0016 t/m

4*

0,000,0000,0024m3woda
0,0014 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

0,0005,355m2Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubość 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

28
d.2.3.

1

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 1,75 * 0,43 + 2,60 *
1,77 = 5,355 m2

-- R --

0,000,0006,6091r-grobocizna
1,2342 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0005,4889m2kostka brukowa 6 cm szara
1,025 m2/m2

2*

0,000,0000,4220m3piasek
0,0788 m3/m2

3*

0,000,0000,0627tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"
0,0117 t/m2

4*

0,000,0000,1392m3woda
0,026 m3/m2

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

-- S --

0,000,0000,6962m-gwibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2

7*

0,000,0000,1339m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

8*

PodestRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,0001,100mObrzeże podestu z palisady
betonowej wysokości 100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0405-03

29
d.2.3.

2

przedmiar = 1,100 m

-- R --

0,000,0000,3960r-grobocizna
0,36 r-g/m

1*

-- M --

0,000,0006,1050szt.palisada betonowa wysokości 100 
cm
5,55 szt./m

2*

0,000,0000,0118m3piasek
0,0107 m3/m

3*

0,000,0000,0035tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0032 t/m

4*

0,000,0000,0062m3woda
0,0056 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

0,0001,230mObrzeże podestu z palisady
betonowej wysokości 80 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0405-03

30
d.2.3.

2

przedmiar = 1,230 m

-- R --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,4428r-grobocizna
0,36 r-g/m

1*

-- M --

0,000,0006,8265szt.palisada betonowa wysokości 80 
cm
5,55 szt./m

2*

0,000,0000,0132m3piasek
0,0107 m3/m

3*

0,000,0000,0039tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0032 t/m

4*

0,000,0000,0069m3woda
0,0056 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

0,0001,360mObrzeże podestu z palisady
betonowej wysokości 50 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0405-03

31
d.2.3.

2

przedmiar = 1,360 m

-- R --

0,000,0000,4896r-grobocizna
0,36 r-g/m

1*

-- M --

0,000,0007,5480szt.palisada betonowa wysokości 50 
cm
5,55 szt./m

2*

0,000,0000,0146m3piasek
0,0107 m3/m

3*

0,000,0000,0044tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0032 t/m

4*

0,000,0000,0076m3woda
0,0056 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

0,0004,500mObrzeża betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

32
d.2.3.

2

przedmiar = 1,50 * 3 = 4,500 m

-- R --

0,000,0001,2470r-grobocizna
0,2771 r-g/m

1*

-- M --

0,000,0004,5900mobrzeża betonowe 30x8 cm
1,02 m/m

2*

0,000,0000,0248m3piasek
0,0055 m3/m

3*

0,000,0000,0072tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0016 t/m

4*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,0063m3woda
0,0014 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

0,0001,292m2Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubość 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

33
d.2.3.

2

przedmiar = [1,10 + 1,23 +
1,36] * 0,35 = 1,292 m2

-- R --

0,000,0001,5946r-grobocizna
1,2342 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0001,3243m2kostka brukowa 6 cm szara
1,025 m2/m2

2*

0,000,0000,1018m3piasek
0,0788 m3/m2

3*

0,000,0000,0151tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"
0,0117 t/m2

4*

0,000,0000,0336m3woda
0,026 m3/m2

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

-- S --

0,000,0000,1680m-gwibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2

7*

0,000,0000,0323m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

8*

StopnieRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,0001,820mBalustrady schodowe ocynkowane
malowane proszkowo - kolor
grafitowy

KNR 2-02 
1207-01
analogia

34
d.2.3.

3

przedmiar = 1,820 m

-- R --

0,000,0003,3306r-grobocizna
1,83 r-g/m

1*

-- M --

0,000,0001,8564mbalustrady schodowe ocynkowane 
malowane proszkowo - kolor 
grafitowy
1,02 m/m

2*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,000,0000,0182m-gwyciąg
0,01 m-g/m

4*

0,000,0000,0182m-gśrodek transportowy
0,01 m-g/m

5*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Balustrada schodowaRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

Roboty konstrukcyjneRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

Przebudowa schodów zewnętrznychRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,000102,398m2Rozebranie chodników z płyt
betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0815-01

35
d.3.1

przedmiar = 2,15 * 7,65 + 1,5 *
32,5 + 37,2 = 102,398 m2

-- R --

0,000,0009,9736r-grobocizna
0,0974 r-g/m2

1*

0,000117,500mRozebranie obrzeży 6x20 cm na
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0814-01

36
d.3.1

przedmiar = 7,65 * 2 + 32,5 * 2
+ 37,2 = 117,500 m

-- R --

0,000,0005,5813r-grobocizna
0,0475 r-g/m

1*

Roboty rozbiórkoweRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,0005,000m3Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 18 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

37
d.3.2

przedmiar = 5,000 m3

-- R --

0,000,0006,9500r-grobocizna
1,39 r-g/m3

1*

-- S --

0,000,0005,3000m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,72+17*0,02 = 1,06 m-g/m3

2*

0,0005,000m3Koszt utylizacji gruzu na
wysypiskukalk. własna

38
d.3.2

przedmiar = 5,000 m3

-- M --

0,000,0005,0000m3utylizacja gruzu
1 m3/m3

1*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacjiRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,00097,425m2Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm

KNR 2-31 
0101-01

39
d.3.3

przedmiar = 1,5 * 7,65 + 32,5 *
1,5 + 37,2 = 97,425 m2

-- R --

0,000,0003,6632r-grobocizna
0,0376 r-g/m2

1*

-- S --

0,000,0000,3410m-gspycharka gąsienicowa 74 kW 
(100 KM)
0,0035 m-g/m2

2*

0,000,0000,8379m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0086 m-g/m2

3*

0,00097,425m2Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

KNR 2-31 
0101-02

40
d.3.3

przedmiar = 1,50 * 7,65 + 32,5 *
1,5 + 37,2 = 97,425 m2

-- R --

0,000,000-0,0974r-grobocizna
0,0005 * -2 = -0,001 r-g/m2

1*

-- S --

0,000,000-0,1754m-gspycharka gąsienicowa 74 kW 
(100 KM)
0,0009 * -2 = -0,0018 m-g/m2

2*

Roboty ziemneRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,0003,150m3Wywóz ziemi samochodami
skrzyniowymi na odległość 18 km
grunt.kat. III

KNR 4-01 
0108-02 
0108-04

41
d.3.4

przedmiar = 3,150 m3

-- R --

0,000,0005,1345r-grobocizna
1,63 r-g/m3

1*

-- S --

0,000,0004,2840m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,85+17*0,03 = 1,36 m-g/m3

2*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0003,150m3Koszt składowania ziemi na
wysypiskukalk. własna

42
d.3.4

przedmiar = 3,150 m3

-- M --

0,000,0003,1500m3składowanie ziemi
1 m3/m3

1*

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowaniaRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

0,00096,675m2Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04
analogia

43
d.3.5

przedmiar = 1,50 * 7,65 + 32 *
1,5 + 37,2 = 96,675 m2

-- R --

0,000,0000,2707r-grobocizna
0,0028 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0000,4834m3woda
0,005 m3/m2

2*

-- S --

0,000,0000,7927m-gzagęszczarka wibracyjna 
spalinowa
0,0043+0,0039 = 0,0082 m-g/m2

3*

0,00097,425m2Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem mechanicznym - 5
cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

KNR 2-31 
0105-07 
0105-08

44
d.3.5

przedmiar = 1,50 * 7,65 + 32,5 *
1,5 + 37,2 = 97,425 m2

-- R --

0,000,00021,5114r-grobocizna
0,2208 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,0006,3034m3piasek
0,0389+2*0,0129 = 0,0647 m3/m2

2*

0,000,0001,4224tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0088+2*0,0029 = 0,0146 t/m2

3*

0,000,0000,7307m3woda
0,0045+2*0,0015 = 0,0075 m3/m2

4*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

5*

-- S --

0,000,0000,2046m-gzagęszczarka wibracyjna 
spalinowa
0,0013+2*0,0004 = 0,0021 m-
g/m2

6*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00097,425m2Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubość 6 cm na
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0511-01

45
d.3.5

przedmiar = 1,50 * 7,65 + 32,5 *
1,5 + 37,2 = 97,425 m2

-- R --

0,000,000106,1056r-grobocizna
1,0891 r-g/m2

1*

-- M --

0,000,00099,8606m2kostka brukowa 6 cm szara'
1,025 m2/m2

2*

0,000,0007,4335m3piasek'
0,0763 m3/m2

3*

0,000,0002,0459m3woda
0,021 m3/m2

4*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

5*

-- S --

0,000,00012,6653m-gwibrator powierzchniowy'
0,13 m-g/m2

6*

0,000,0002,4356m-gpiła do cięcia kostki'
0,025 m-g/m2

7*

0,000115,300mRowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach 20x20
cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-02

46
d.3.5

przedmiar = 7,65 * 2 + 35 + 65
= 115,300 m

-- R --

0,000,00017,1682r-grobocizna
0,1489 r-g/m

1*

0,0002,594m3Ława pod krawężniki betonowa
zwykła

KNR 2-31 
0402-03

47
d.3.5

przedmiar = (7,65 * 2 + 35 + 65)
* 0,15 * 0,15 = 2,594 m3

-- R --

0,000,00025,6287r-grobocizna
9,88 r-g/m3

1*

-- M --

0,000,0000,0778m3deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III
0,03 m3/m3

2*

0,000,0000,8820m3piasek'
0,34 m3/m3

3*

0,000,0001,2192m3woda
0,47 m3/m3

4*

0,000,000%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4)
0,5 %

5*

0,000,0002,6978m3beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C8/10
1,04 m3/m3

6*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000115,300mObrzeża betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

48
d.3.5

przedmiar = 7,65 * 2 + 35 + 65
= 115,300 m

-- R --

0,000,00031,9496r-grobocizna
0,2771 r-g/m

1*

-- M --

0,000,000117,6060mobrzeża betonowe 30x8 cm
1,02 m/m

2*

0,000,0000,6342m3piasek
0,0055 m3/m

3*

0,000,0000,1845tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0016 t/m

4*

0,000,0000,1614m3woda
0,0014 m3/m

5*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

6*

Roboty konstrukcyjneRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

Dojście do klatki schodowejRazem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:

0,00RAZEM:

SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Pochylnia dla osób niepełnospraw
nych

2 Przebudowa schodów zewnętrzny
ch

3 Dojście do klatki schodowej

Razem koszty bezpośrednie

RAZEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

0,00463,5910r-grobocizna1

RAZEM

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.

0,002,59910,00002,5991dm3benzyna do ekstrakcji1

0,004,57200,00004,5720kgblachy stalowe walcowane na 
gorąco StO i StOS grub. 4.75 - 40 
mm

2

0,0041,20000,000041,2000szt.pręt gwintowany ze stali 
nierdzewnej M 8x100 mm

3

0,0041,20000,000041,2000szt.podkładka zwykła ze stali 
nierdzewnej M 8

4

0,0041,20000,000041,2000szt.nakrętka ze stali nierdzewnej M 85

0,001,85640,00001,8564mbalustrady schodowe ocynkowane 
malowane proszkowo - kolor 
grafitowy

6

0,0026,52000,000026,5200mpochwyt stalowy ocynkowany 
malowany proszkowo - kolor 
grafitowy

7

0,0013,57500,000013,5750szt.elektrody stalowe do spawania stali 
węglowych śr. 3.25mm

8

0,0019,05000,000019,0500szt.elektrody stalowe do spawania stali 
węglowych

9

0,000,07620,00000,0762kgtrzpienie stalowe do montażu 
konstrukcji stalowych

10

0,00324,00000,0000324,0000mlkotwa chemiczna Ceresit CF 90011

0,000,24800,00000,2480dm3farba olejna do gruntowania 
przeciwrdzewna miniowa 60 %

12

0,004,60750,00004,6075dm3emalia poliwinylowa ogólnego 
stosowania

13

0,005,61270,00005,6127dm3farba poliwinylowa do gruntowania 
ogólnego stosowania

14

0,000,81760,00000,8176dm3rozcieńczalnik do wyrobów 
poliwinylowych i 
chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania

15

0,000,82300,00000,8230kgacetylen techniczny rozpuszczony16

0,000,12000,00000,1200m3tlen techniczny gat. I 99,5-98 %17

0,002,34900,00002,3490m3tlen techniczny18

0,007,98190,00007,9819m3piasek19

0,008,31550,00008,3155m3piasek'20

0,001,64160,00001,6416tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35

21

0,000,07780,00000,0778tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"

22

0,0015,54000,000015,5400szt.palisada betonowa wysokości 150 
cm

23

0,006,82650,00006,8265szt.palisada betonowa wysokości 80 
cm

24

0,006,10500,00006,1050szt.palisada betonowa wysokości 100 
cm

25

0,007,54800,00007,5480szt.palisada betonowa wysokości 50 
cm

26

0,00123,93000,0000123,9300mobrzeża betonowe 30x8 cm27

0,0020,40000,000020,4000szt.płyta chodnikowa bezfazowa o 
wym. 50x50x10

28

0,006,81320,00006,8132m2kostka brukowa 6 cm szara29

0,0099,86060,000099,8606m2kostka brukowa 6 cm szara'30

0,002,69780,00002,6978m3beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C8/10

31

0,000,07780,00000,0778m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III32
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.

0,000,00380,00000,0038m3deski iglaste obrzynane33

0,000,00530,00000,0053m3krawędziaki iglaste34

0,005,11140,00005,1114m3woda35

0,000,22860,00000,2286kgśruby stalowe zgrubne z łbem 
sześciokątnym,z gwintem na całej 
długości z nakrętkami i 
podkładkami

36

0,009,00000,00009,0000m3utylizacja gruzu37

0,003,15000,00003,1500m3składowanie ziemi38

0,00762,18000,0000762,1800kgocynkowanie konstrukcji stalowej 
projektowanej pochylni dla osób 
niepełnosprawnych

39

0,00451,32120,0000451,3212kgprofil zimnogięty zamknięty 
120x80x5 mm

40

0,00132,53760,0000132,5376kgprofil zimnogięty zamknięty 
70x40x3 mm

41

0,00155,84400,0000155,8440kgprofil zimnogięty zamknięty 
120x40x5 mm

42

0,0083,44940,000083,4494kgrura stalowa śr. 40 mm43

0,0017,52800,000017,5280m2ażurowa krata pomostowa 
wysokości 30 mm

44

0,00111,58650,0000111,5865sztsystemowy uchwyt mocujący do 
ażurowej kraty pomostowej

45

0,00000,0000złmateriały pomocnicze46

RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

0,000,1656m-gspycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)1

0,000,2046m-gzagęszczarka wibracyjna spalinowa2

0,000,8379m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 t3

0,000,8337m-gzagęszczarka wibracyjna spalinowa4

0,004,3371m-gżuraw samochodowy 5-6 t5

0,000,3810m-gżuraw samochodowy 72-75 t6

0,000,5382m-gwyciąg7

0,000,0258m-gciągnik kołowy 37-50 KM8

0,000,8145m-gciągnik kołowy 75-85 KM9

0,000,8382m-gciągnik kołowy 90-110 KM10

0,0013,8240m-gsamochód skrzyniowy do 5 t11

0,000,0182m-gśrodek transportowy12

0,000,0258m-gprzyczepa skrzyniowa 3,5 t13

0,001,6527m-gprzyczepa dłużycowa 10 t14

0,000,8641m-gwibrator powierzchniowy15

0,0012,6653m-gwibrator powierzchniowy'16

0,0033,5235m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A17

0,000,1662m-gpiła do cięcia kostki18

0,002,4356m-gpiła do cięcia kostki'19

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2654  Użytkownik: mgr inz. Andrzej Goska
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41 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

52 Przebudowa schodów zewnętrznych
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9Kosztorys
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162 Przebudowa schodów zewnętrznych

223 Dojście do klatki schodowej
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Właściciel  firmy  (lub Wspólnicy) ............................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
z siedzibą w ................................................... przy ul. ............................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
oświadcza, że: 
 

- zapoznał się warunkami zamówienia określonymi w SWIZ i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz 
uważa się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 

- zapoznał się z warunkami umowy i zobowiązuje się zawrzeć ją na tych warunkach w terminie 
do czternastu dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu, pod rygorem utraty wadium; 

- do wykonania zamówienia zobowiązuje się używać materiałów zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane i ujętych w kosztorysie ofertowym i projekcie budowlanym. 

 
Podpis oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Właściciel  firmy  (lub Wspólnicy) ............................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w ................................................... przy ul. .............................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 

 
Oświadcza, że  
zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu zamówienia i przedmiarem, do których nie wnosi 
uwag i w złożonej ofercie (kosztorysie ofertowym) gwarantuje kompletność i prawidłowość wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem budowlanym. 

 
 
Łódź, dnia ......................... 20……r. 

 
 

Podpis oferenta 
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PROJEKT 
 

Załącznik nr 4 
U m o w a      Nr .............. /……/2019 

 
zawarta w dniu ……………. w Łodzi, pomiędzy Łódzką Spółdzielnią Mieszkaniową w Łodzi ul. Jaracza 77/79, działającą w oparciu o wpis do KRS nr 
36887, której został nadany nr NIP 724 000 3734 i nr REGON 000 48 7060 
reprezentowaną przez: 
1. Katarzyna Pawłowska – Z–cę Prezesa ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego 
2. Adama Rybackiego – Z-cę  Prezesa ds. technicznych  
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 
a   
……., zamieszkałym w … przy ul. … (kod pocztowy …), prowadzącym działalność pod nazwą … z siedzibą w …. przy ul. …, w oparciu o wpis do 
CEDG, posiadającym nr … i nr REGON … zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą została zawarta umowa o treści następującej: 
 

§ 1. 
 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont polegający na … w budynku mieszkalnym przy ul. … zgodnie z ze SWIZ,  
projektem budowlanym oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
Zakres robót polega na: 

- ………………. 
- ………………. 
 

                   
§ 2. 

 
1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilość prac związanych z wykonywaniem robót określonych w § 1umowy, zawarte zostały w projekcie budowlanym i 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy dostarczy Wykonawca. 

 
§ 3 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …. 2019r. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …. 2019r. 

 
§ 4. 

 
1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w dacie najpóźniej rozpoczęcia robót. 
2. Na wniosek Wykonawcy może nastąpić wcześniejsze rozpoczęcie robót niż ustalone w umowie. Wcześniejszy termin rozpoczęcia robót zostanie 

ustalony w protokóle wprowadzenia na roboty i nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku wcześniejszego wprowadzenia na roboty czas trwania 
robót ulega skróceniu o czas ich wcześniejszego rozpoczęcia. 

3. Zmiana terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 wymaga aneksu do umowy. 
 

§ 5. 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w nieodpłatne używanie pomieszczenie socjalne dla pracowników wykonujących zlecone 
prace. Za ewentualne szkody powstałe przy korzystaniu z tego pomieszczenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Na wykonawcy ciąży 
obowiązek przywrócenia pomieszczenia socjalnego do stanu poprzedniego, określonego w protokóle przekazania. 

2. Za zużycie wody rozliczenie nastąpi na podstawie wskazań wodomierzy po zakończeniu robót. 
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót. 

 
§ 6. 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy za roboty określone w § 1 i 2 umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 

całkowite i niezmienne ustalone w kwocie ogółem netto … zł + ….% VAT (lub 23% VAT), tj. ogółem brutto …. zł (słownie zł:  ….).  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wartość materiałów, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

 
§ 7. 

 
1.  Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie … tel. ….  Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 

z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami i jest upoważniony do odbioru robót w imieniu Zamawiającego. 
2.   Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie …, tel. ….. 

 
§ 8. 

 
1.    Wykonawca w dniu zawarcia umowy oraz przez cały okres umowy winien posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

  oraz od następstw  nieszczęśliwych wypadków o wartości …. zł. 
2.   Ubezpieczeniu podlegają w szczególności – odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich a  powstałych w związku z prowadzonymi pracami, jak również  szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, jak i w 
mieniu osób zamieszkujących lub wynajmujących lokale użytkowe w budynku przy ul. ….  oraz z mieniu osób trzecich. 

3.      Wykonawca za szkody, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ponosi odpowiedzialność do wysokości pełnej szkody. 
  

§ 9. 
 

1. Materiały używane do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczonym do 
obrotu i stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

2. Materiały ujęte w kosztorysie nie mogą być zamieniane w trakcie budowy na inne substytuty bez zgody Zamawiającego. 
3. Materiały winny być dostarczane na budowę w oryginalnych opakowaniach, umożliwiających Zamawiającemu sprawdzenie zgodności ich  użycia z 
     materiałami wymienionymi w kosztorysie ofertowym. 
4. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w stosunku do podstawowych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
    aprobatą techniczną wraz z oświadczeniem o ich zastosowaniu do wykonania niniejszej umowy. 
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§ 10. 
 

1. Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu zamówienia i w podpisanej umowie gwarantuje kompletność i poprawność wykonania 
robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnym staraniem i z materiałów własnych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 
sztuki budowlanej, z należytą starannością na warunkach określonych niniejszą umową, projektem technicznym i złożoną ofertą. 

 
§ 11. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć swoje mienie i materiały znajdujące się na terenie budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz 

zapewnić warunki bezpieczeństwa osób trzecich. 
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym, nie będzie używał ciągów pieszych do celów 

transportowych, a odpady i śmieci z terenu budowy będzie usuwał na własny koszt do własnych pojemników. 
 

§ 12. 
 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie materiałów i urządzeń, 
2. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania. Rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe wymaga aneksu do umowy. 
3. Informowania Zamawiającego niezwłocznie o konieczności wykonania prac niezbędnych polegających na zabezpieczeniu robót. Zgodą 

Zamawiającego na ich wykonanie jest wpis inspektora nadzoru do dziennika budowy lub spisanie protokołu konieczności, które stanowi 
podstawę do sporządzenia aneksu do umowy.  

4. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem   
2 dni, jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, to zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego. 

 
§ 13. 

 
1. W ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót przewidzianych umową zostanie zatrzymana kwota w wysokości 5% wynagrodzenia 

ogółem brutto określonego w § 6 ust. 1 jako kaucja gwarancyjna.  
2.    Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 § 13 zostanie zwrócone po upływie gwarancji i po spisaniu bezusterkowego protokółu odbioru 
        gwarancyjnego.  

 
§ 14. 

 
1. Strony postanawiają, że za nie dotrzymanie warunków określonych w § 10 i terminu określonego w § 3 ust. 2 formę odszkodowania  stanowią kary 
    umowne. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia ogółem netto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia bez wykazywania szkody. 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ogółem netto 
ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad bez potrzeby wykazywania 
szkody. 

c) Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru nie uniemożliwiających jego użytkowanie w wysokości do 10% wynagrodzenia 
ogółem netto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy bez potrzeby wykazywania szkody. Procent wysokości kar umownych strony uzgodnią w 
protokóle odbioru końcowego. 

d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowiące 10% wynagrodzenia ogółem netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy, z zastrzeżeniem, iż ten zapis nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 20 tiret 1 ÷ 4 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości  10% 
wynagrodzenia ogółem netto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za roboty określone w § 1 i § 2. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust.1 § 14 niniejszej umowy z faktury    końcowej 
Wykonawcy bez potrzeby wykazywania szkody. 

4. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar o których mowa w § 14 ust. 1 a i b w przypadku gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

5.Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania za szkodę na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. 
 

§ 15. 
 

1.   Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót. 
2.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu  gotowości do odbioru zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. 
3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

3.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
3.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
zgodnie z zapisem § 14 ust. 1 pkt. „c” tj. do 10% wartości wynagrodzenia ogółem netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w tym 
przypadku Zamawiający zachowuje uprawnienia, o których mowa w § 16 umowy; 

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie robót zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia     dokonane w toku  odbioru, jak też   terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad  – przez  dokonanie wpisu w   dzienniku 
budowy  oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio   robót jako wadliwych. 

6. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie. 
7. Zamawiający może zgłosić do protokółu decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
 

§ 16. 
 

1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji,  której udzielenie potwierdzi w formie pisemnej oraz z tytułu 
rękojmi na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
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2. Termin gwarancji wynosi …. od daty podpisania protokółu bezusterkowego odbioru końcowego dla robót wykonanych w pełnym zakresie 
określonym w § 1 umowy. 

3. Termin rękojmi rozpoczyna bieg po zakończeniu terminu gwarancji. 
 

§ 17. 
 

1. Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie robót zakończonych zgodnie z § 3 ust. 2 nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu 
i odbiorze robót. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół bezusterkowy odbioru końcowego robót podpisany przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. 

 
§ 18. 

 
Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 30 dni od daty odbioru wykonanej pracy. 

 
§ 19. 

 
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni po dostarczeniu jej wraz z protokółem odbioru końcowego oraz dokumentami o których 
mowa w § 9 ust. 4 na wskazane przez Wykonawcę na wystawionej fakturze konto bankowe.  

 
§ 20. 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

– W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Spółdzielni, 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, 

– Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
– Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
– Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia robót pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

 - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku według stanu na dzień odstąpienia. 

 - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w sposób gwarantujący prawidłową ich kontynuację. 
 

§ 21. 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający oświadcza, iż postanowienia niniejszej umowy w tym warunki finansowe stanowią tajemnicę handlową firmy i nie mogą być ujawniane 
osobom trzecim. 

§ 22. 
 

Umowa niniejsza ma charakter poufny. Jej treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16.04.1993r o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211). Strony zobowiązują się do zachowania jako poufnych wszelkich informacji, bez względu na ich nośniki 
– jakie uzyskają od siebie względnie innych osób związanych z wykonaniem niniejszej umowy. Postanowienia tego punktu nie dotyczą prawnego 
obowiązku udzielenia niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej oraz osobom uczestniczącym w wykonaniu umowy, 
jednakże wszelkim podmiotom, w tym również pracownikom obu stron, udostępnione będą tylko te fragmenty umowy, które wiązać się będą z 
wykonywanymi przez nich czynnościami w związku z realizacja niniejszej umowy. 

 
§ 23. 

 
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 

 
§ 24. 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 
§ 25. 

 
Załącznikami do umowy są: 
1. Nr 1 – oferta Wykonawcy 
2. Nr 2 – … 
i stanowią jej integralną część. 

 
 
                                    ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 
 
 


