




 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

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

 
 

 
O F E R T A 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na wykonanie  robót budowlanych w budynku przy ul. P.O.W. 36/38 w 
Łodzi: 

 
1. Remont elewacji zachodniej wraz z remontem balkonów  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

P.O.W 36/38 w Łodzi. 
Firma …....................................................................................................................................... 
 
Z siedzibą: …............................................................................................................................... 
 
Reprezentowana przez: 
 
…................................................................................................................................................. 
 
…................................................................................................................................................. 
 
 
 
1. Oferuje wykonanie robót objętych przetargiem: 

 
1.1. P.O.W. 36/38  remont elewacji zachodniej wraz z remontem  balkonów  budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego za cenę…………..….........................zł + 8% VAT………………………………………… zł brutto 
Słownie: ............................................................................................................................................................ zł. 
 

 

*) niepotrzebne skreślić  
 

 
 
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 

 



KOSZTORYS NAKŁADCZY (Zał.2a)

WYKONAWCA: INWESTOR:

0,00 złWARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

(8%) 0,00 złPODATEK VAT:

0,00 złOGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

ul. P.O.W. 36/38, ŁódźADRES INWESTYCJI:

Remont elewacji zachodniej budynku wielorodzinnegoNAZWA INWESTYCJI:
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ul. Jaracza 77/79, ŁódźADRES INWESTORA:

zero i 00/100 złSŁOWNIE:
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemSprzętMateriałyRobocizna
Uproszczon

e
NazwaLp.

0,00%0,000,000,000,00Roboty przygotowawcze1
0,00%0,000,000,000,00Wzmacnianie płyt 

elewacyjnych
2

0,00%0,000,000,000,00Roboty dociepleniowe3
0,00%0,000,000,000,00Remont płyty balkonowych4
0,00%0,000,000,000,00Wierzch płyty balkonowej4.1
0,00%0,000,000,000,00Spód płyty4.2
0,00%0,000,000,000,00Balustrada balkonowa4.3
0,00%0,000,000,000,00Obróbki blacharskie i 

uszczelnienia
5

0,00%0,000,000,000,00Parapety okienne5.1
0,00%0,000,000,000,00Ogniomur5.2
0,00%0,000,000,000,00Rusztowania z czasem pracy6
0,00%0,000,000,000,00Wywiezienie gruzu i 

utylizacja+ koszty zajęcia  
chodnika

7

0,00%0,000,000,000,00Kosztorys netto
0,00%VAT 8%
0,00%Kosztorys brutto
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Osłony okien folią polietylenowąKNR 2-02 
0925-01

1
d.1

177,00m2177
RAZEM

m2Odbicie tynków skorodowanychKNR 4-01 
0701-06

2
d.1

300,44m2( <elewacja> 1021,6 + <ościeża> 116,88 + <spód płyt  
balkonowych> 40 - <okna> 177) * 30%

RAZEM
m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą

lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
KNR 0-23 
2611-01
analogia

3
d.1

1 001,48m2( <elewacja> 1021,6 + <ościeża> 116,88 + <spód płyt  
balkonowych> 40 - <okna> 177)

RAZEM
m2Dwukrotne odgrzybianie powierzchni o powierzchni ponad

5 m2 metodą opryskiwania z przerwami środkiem przeciw
glonom Caparol Capatox

KNR 4-01 
0623-05
analogia

4
d.1

1 001,48m2poz.3
RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

KNR 4-01 
0535-08

5
d.1

68,00m2<ogniomur> (46 * 0,5 + 12 * 0,50) + < parapety> (111 *  
0,2) + < czoła balkonów> (20 * 4,2 * 0,2)

RAZEM

szt.Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
głębokości do 18 cm i średnicy do 30 mmkalk. własna

6
d.2

304,50szt.290 * 1,05
RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących typu
EJOT WSSPLUS 24 x 165 w gotowych ślepych otworach
w ścianie

kalk. własna
7

d.2

304,50szt.290 * 1,05
RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

KNR 0-23 
2612-09

8
d.3

92,00m46 * 2
RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy kapinosowej

KNR 0-23 
2612-09
analogia

9
d.3

46,00m46
RAZEM

m2Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej -
system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki

KNR 0-23 
2615-03

10
d.3

179,20m246 * 2 + 24 + 29,2 + 34
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków pytami z wełny mineralnej -
system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach-
druga warstwa siatki na ociepleniu z wełny .

KNR 0-23 
2613-06

11
d.3

179,20m2poz.10
RAZEM

m2Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

KNR 0-23 
2614-03

12
d.3

665,40m2(1021,6 - 177) - poz.10
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

m2Docieplenie ościeży szer. 30 cm z betonu płytami
styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłożu i ręcznie wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

KNR 0-23 
2614-08

13
d.3

116,88m2389,6 * 0,3
RAZEM

m2Malowanie elewacji wraz z spodami płyt
balkonowych(dwukrotne z gruntowniem)
Krotność = 2

KNR 0-33 
0128-01

14
d.3

1 001,48m2poz.12 + poz.10 + poz.13 + 40
RAZEM

mOcieplenie ścian w budynku płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych
kotownikiem metalowym

KNR 0-23 
2612-08

15
d.3

587,00m389 + 170 + 28
RAZEM

m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejKNNR 3 
0801-04

16
d.4.1

40,00m240
RAZEM

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07

17
d.4.1

40,00m2poz.16
RAZEM

m2Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm
na ścianach lub podłogach - skucie skorodowanego betonu
- przyjęto 10% powierzchni balkonów i czółek

KNR 4-01 
0211-01

18
d.4.1

5,26m2(poz.16 + (0,15 * 20 * 4,2)) * 0,1
RAZEM

m2Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm
na ścianach lub podłogach - odbicie skorodowanego
betonu (pas 10 cm)

KNR 4-01 
0211-03

19
d.4.1

12,60m24,2 * 20 * 0,15
RAZEM

mPrzygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej
stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie - powierzchnie
poziome

ZKNR C-2 
0805-01 

9915

20
d.4.1

168,00m4,2 * 20 * 2
RAZEM

mPrzygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne
stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - powierzchnie poziome

ZKNR C-2 
0807-01 

9915

21
d.4.1

168,00mpoz.20
RAZEM

m2Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na
konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. pozioma

ZKNR C-2 
0808-07

22
d.4.1

12,60m2poz.19
RAZEM

m2Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na
konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. pionowa

ZKNR C-2 
0808-08

23
d.4.1

12,60m2poz.19
RAZEM

m2Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na
konstrukcji betonowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa

ZKNR C-2 
0808-03

24
d.4.1

8,40m24,2 * 20 * 0,1
RAZEM

m3Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z
betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym
miejscu ponad 1.0 do 1.5 m3

KNR 4-01 
0203-12 z.sz. 
2.6. 9905-03

25
d.4.1

1,26m312,6 * 0,1
RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"

i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
NNRNKB 

202 1134-02
26

d.4.1
12,60m2(0,15 * 20 * 4,2)

RAZEM
m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"

i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
NNRNKB 

202 1134-01
27

d.4.1
40,00m2poz.16

RAZEM
m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy

samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - uzupełnienie ubytków
Ceresit PCC

NNRNKB 
202 1130-01

analogia

28
d.4.1

52,60m2poz.16 + poz.26
RAZEM

m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 1 mm
Krotność = 9

NNRNKB 
202 1130-03

29
d.4.1

52,60m2poz.28
RAZEM

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

NNRNKB 
202 0541-01

30
d.4.1

21,00m2(4,2 * 20) * 0,25
RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro
grubości 25 mm - wykonanie odboju betonowego

KNR 2-02 
1106-01
analogia

31
d.4.1

4,00m240 * 0,1
RAZEM

m2Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -
szpachlowanie Ceresit CR 90

KNR 0-29 
0640-01
analogia

32
d.4.1

40,00m2poz.27
RAZEM

mIzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami .KNR 0-29 
0639-01
analogia

33
d.4.1

40,00m40
RAZEM

m2Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

KNR 0-12 
1118-03 z.sz. 

5.3.a
analogia

34
d.4.1

40,00m2poz.16
RAZEM

mCokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

KNR 0-12 
1119-02 z.sz. 

5.3.a

35
d.4.1

40,00m40
RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

KNR 0-23 
2611-02

36
d.4.2

40,00m240
RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki

KNR 0-23 
2612-06
analogia

37
d.4.2

40,00m2poz.36
RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

KNR 0-23 
0931-01

38
d.4.2

40,00m2poz.36
RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

KNR 0-23 
0931-02

39
d.4.2

40,00m2poz.36
RAZEM

kplDemontaż i ponowny montaż balustrad wraz z przeróbką
kalk. własna

40
d.4.3

20,00kpl20
RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan
wyjściowy powierzchni B)

KNR 7-12 
0103-02

41
d.4.3

88,00m21,1 * 4 * 20
RAZEM

m2Odtłuszczanie konstrukcji kratowychKNR 7-12 
0105-02

42
d.4.3

88,00m2poz.41
RAZEM

m2Miniowanie krat i balustrad z prętów prostychKNR 4-01 
1212-06

43
d.4.3

88,00m2poz.41
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych

KNR 4-01 
1212-05

44
d.4.3

88,00m2poz.41
RAZEM

m2Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej
niskoprężnej

KNR 2-02 
0923-04
analogia

45
d.5.1

33,30m2111 * 0,30
RAZEM

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

NNRNKB 
202 0541-02

46
d.5.1

38,85m2111 * 0,35
RAZEM

mUszczelnienie obróbek blachaskich parapetów okiennych
silikonem akrylowym

KNR 2-02 
0617-06
analogia

47
d.5.1

111,00m111
RAZEM

m2Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawyKNR 2-02 
0923-04

48
d.5.2

29,00m2(46 * 0,5 + 12 * 0,50)
RAZEM

m2Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB-3 gr. 10 mmKNR 2-02 
0923-04
analogia

49
d.5.2

29,00m2poz.48
RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej pod obróbkę blacharską ogniomuru

KNR-W 2-02 
0504-03

50
d.5.2
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
29,00m2poz.48

RAZEM
m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z

blachy ocynkowanej
KNR 2-02 
0506-02

51
d.5.2

29,00m2poz.48
RAZEM

mUszczelnienie obróbek blachaskich ogniomuru silikonem
akrylowym

KNR 2-02 
0617-06
analogia

52
d.5.2

58,00m46 + 12
RAZEM

m2Rusztowania ramowe przycienne RR - 1/30 wysokoci do
26 m

KNR 2-02 
1610-04

53
d.6

966,00m221 * 46
RAZEM

m2Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości
do 20 m o konstrukcji rurowej

KNR 2-02 
1614-02

54
d.6

91,98m245,99 * 2,00
RAZEM

m2(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychNNRNKB 
202 1622a-

01

55
d.6

966,00m2poz.53
RAZEM

m2Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnjtrznych
przyciennych wysokoci do 25 m

KNR 2-02 
1613-04

56
d.6

966,00m2poz.53
RAZEM

Czas pracy rusztowaq grupy 1
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56)

KNR 2-02 
r.16 z.sz.5.15

57
d.6

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na
odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-18

58
d.7

5,00m35,00
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 18

KNR 4-01 
0108-20

59
d.7

5,00m35,00
RAZEM

kplKoszt zajęcia chodnika i opracowania projektu organizacji
ruchukalk. własna

60
d.7

1,00kpl1
RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000177,00m2Osłony okien folią polietylenowąKNR 2-02 
0925-01

1
d.1

obmiar = 177,00 m2
-- R --

0,000,00037,6479r-grobocizna
0,2127 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00067,8441m2folia kalandrowana z PCW 

uplastycznionego
0,3833 m2/m2

2*

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

3*

-- S --
0,000,0002,3895m-gŻurawik okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
4*

0,000300,44m2Odbicie tynków skorodowanychKNR 4-01 
0701-06

2
d.1

obmiar = ( <elewacja> 1021,6 +
<ościeża> 116,88 + <spód płyt
balkonowych> 40 - <okna>
177) * 30% = 300,44 m2
-- R --

0,000,000123,1804r-grobocizna
0,41 r-g/m2

1*

0,0001 001,48m2Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

KNR 0-23 
2611-01
analogia

3
d.1

obmiar = ( <elewacja> 1021,6 +
<ościeża> 116,88 + <spód płyt
balkonowych> 40 - <okna>
177) = 1 001,48 m2
-- R --

0,000,000272,4026r-grobocizna
0,272 r-g/m2

1*

0,0001 001,48m2Dwukrotne odgrzybianie
powierzchni o powierzchni ponad
5 m2 metodą opryskiwania z
przerwami środkiem przeciw
glonom Caparol Capatox

KNR 4-01 
0623-05
analogia

4
d.1

obmiar = poz.3 = 1 001,48 m2
-- R --

0,000,00070,1036r-grobocizna
0,07 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000250,3700kgroztwór wodny do usuwania pleśni 

i glonów Caparol Capatox
0,25 kg/m2

2*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

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

3*

0,00068,00m2Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 
0535-08

5
d.1

obmiar = <ogniomur> (46 * 0,5
+ 12 * 0,50) + < parapety> (111
* 0,2) + < czoła balkonów> (20 *
4,2 * 0,2) = 68,00 m2
-- R --

0,000,00020,4000r-grobocizna
0,3 r-g/m2

1*

Roboty przygotowawczeRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000304,50szt.Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów w betonie głębokości do
18 cm i średnicy do 30 mm

kalk. własna
6

d.2

obmiar = 290 * 1,05 = 304,50
szt.
-- R --

0,000,000365,4000r-grobocizna
1,2 r-g/szt.

1*

0,000304,50szt.Osadzenie w podłożu kołków
metalowych kotwiących typu
EJOT WSSPLUS 24 x 165 w
gotowych ślepych otworach w
ścianie

kalk. własna
7

d.2

obmiar = 290 * 1,05 = 304,50
szt.
-- R --

0,000,000243,6000r-grobocizna
0,8 r-g/szt.

1*

-- M --
0,000,000319,7250szt.ko3ki kotwi9cetypu EJOT WSS 

PLUS  24 x 165
1,05 szt./szt.

2*

0,000,000%materia3y pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

-- S --
0,000,0003,0450kplkomplet narzjdzi do monta?u 

39czniksw ejotherm  STR-tod 2 
GE
0,01 kpl/szt.

4*

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Wzmacnianie płyt elewacyjnychRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,00092,00mOcieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
cokołowej

KNR 0-23 
2612-09

8
d.3

obmiar = 46 * 2 = 92,00 m
-- R --

0,000,00021,8040r-grobocizna
0,237 r-g/m

1*

-- M --
0,000,000237,3600kpl.kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
2*

0,000,00096,6000mlistwa cokołowa
1,05 m/m

3*

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

4*

-- S --
0,000,0000,0184m-gśrodek transportowy

0,0002 m-g/m
5*

0,00046,00mOcieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
kapinosowej

KNR 0-23 
2612-09
analogia

9
d.3

obmiar = 46,00 m
-- R --

0,000,00010,9020r-grobocizna
0,237 r-g/m

1*

-- M --
0,000,000118,6800kpl.kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
2*

0,000,00048,3000mlistwa kapinosowa
1,05 m/m

3*

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

4*

-- S --
0,000,0000,0092m-gśrodek transportowy

0,0002 m-g/m
5*

0,000179,20m2Docieplenie ścian z betonu
płytami z wełny mineralnej -
system ROKER - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg.
podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

KNR 0-23 
2615-03

10
d.3

obmiar = 46 * 2 + 24 + 29,2 +
34 = 179,20 m2
-- R --

0,000,000658,3808r-grobocizna
3,674 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00035,8400kgemulsja gruntuj9ca ATLAS UNI-

GRUNT
0,2 kg/m2

2*

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000188,1600m2płyty z wełny mineralnej twarde 
"150" gr. 15 cm
1,05 m2/m2

3*

0,000,0002 154,8800kgzaprawa klejowa do we3ny 
mineralnej ATLAS ROKER W-20
12,025 kg/m2

4*

0,000,0001 490,9440szt.Ejotherm STRU 2G195 + zalepka 
EPS
8,32 szt./m2

5*

0,000,000203,3920m2siatka z w3skna szklanego 
systemowa Atlas
1,135 m2/m2

6*

0,000,00053,7600kgpodkładowa masa tynkarska 
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

7*

0,000,000537,6000kgsucha mieszanka tynkarska 
mineralna ATLAS CERMIT SN 20
3 kg/m2

8*

0,000,000%materia3y pomocnicze(od M)
1,5 %

9*

-- S --
0,000,0006,3258m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0353 m-g/m2
10*

0,000,0005,8240m-grodek transportowy
0,0325 m-g/m2

11*

0,000179,20m2Ocieplenie ścian budynków pytami
z wełny mineralnej - system
ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach- druga warstwa
siatki na ociepleniu z wełny .

KNR 0-23 
2613-06

11
d.3

obmiar = poz.10 = 179,20 m2
-- R --

0,000,000111,6416r-grobocizna
0,623 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0001 075,2000kgzaprawa klejowa  Atlas Stoper K- 

50
6 kg/m2

2*

0,000,000203,3920m2siatka z włókna szklanego 
systemowa Atlas
1,135 m2/m2

3*

0,000,000%materia3y pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,000,0001,4336m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008 m-g/m2
5*

0,000,0001,0573m-grodek transportowy
0,0059 m-g/m2

6*

0,000665,40m2Docieplenie ścian z betonu
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg.
podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

KNR 0-23 
2614-03

12
d.3

obmiar = (1021,6 - 177) -
poz.10 = 665,40 m2

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
0,000,0002 148,9758r-grobocizna

3,2296 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,000133,0800kgemulsja gruntująca  ATLAS UNI-

GRUNT
0,2 kg/m2

2*

0,000,000101,6399m3płyty styropianowe EPS 70-040
0,15275 m3/m2

3*

0,000,0006 673,9620kguniwersalna zaprawa klejowa do 
p3yt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

4*

0,000,0002 768,0640szt.Ejotherm STRU 2G195 + zalepka 
EPS'
4,16 szt./m2

5*

0,000,000755,2290m2siatka z włókna szklanego 
systemowa Atlas
1,135 m2/m2

6*

0,000,000199,6200kgpodkładowa masa tynkarska 
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

7*

0,000,0001 996,2000kgsucha mieszanka tynkarska 
mineralna ATLAS CERMIT SN 20
3 kg/m2

8*

0,000,000%materia3y pomocnicze(od M)
1,5 %

9*

-- S --
0,000,00019,8289m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
10*

0,000,00018,3650m-grodek transportowy
0,0276 m-g/m2

11*

0,000116,88m2Docieplenie ościeży szer. 30 cm z
betonu płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłożu i ręcznie wyk.
wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki

KNR 0-23 
2614-08

13
d.3

obmiar = 389,6 * 0,3 = 116,88
m2
-- R --

0,000,000619,4289r-grobocizna
5,2997 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00023,3760kgemulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
0,2 kg/m2

2*

0,000,0004,9966m3p3yty styropianowe EPS 70-040
0,04275 m3/m2

3*

0,000,0001 172,3064kguniwersalna zaprawa klejowa do 
p3yt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

4*

0,000,000486,2208szt.Ejotherm STRU 2G195 + zalepka 
EPS''
4,16 szt./m2

5*

0,000,000192,0338m2siatka z włókna szklanego 
systemowa Atlas
1,643 m2/m2

6*

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00035,0640kgpodk3adowa masa tynkarska 
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

7*

0,000,000385,7040kgsucha mieszanka tynkarska 
mineralna ATLAS CERMIT SN 20
3,3 kg/m2

8*

0,000,000%materia3y pomocnicze(od M)
1,5 %

9*

-- S --
0,000,0003,4830m-g?uraw okienny przenony 0,15 t

0,0298 m-g/m2
10*

0,000,0003,2259m-grodek transportowy
0,0276 m-g/m2

11*

0,0001 001,48m2Malowanie elewacji wraz z
spodami płyt
balkonowych(dwukrotne z
gruntowniem)
Krotność = 2

KNR 0-33 
0128-01

14
d.3

obmiar = poz.12 + poz.10 +
poz.13 + 40 = 1 001,48 m2
-- R --

0,000,000252,3730r-grobocizna
0,126 * 2 = 0,252 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000440,6512dm3preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,22 * 2 = 0,44 dm3/m2

2*

0,000,000901,3320dm3farba silikonowa Sto Lotusan 
Coluor
0,45 * 2 = 0,9 dm3/m2

3*

0,000,000%materia3y pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --
0,000,0000,8012m-grodek transportowy

0,0004 * 2 = 0,0008 m-g/m2
5*

0,000587,00mOcieplenie ścian w budynku
płytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona narożników
wypukłych kotownikiem
metalowym

KNR 0-23 
2612-08

15
d.3

obmiar = 389 + 170 + 28 =
587,00 m
-- R --

0,000,000129,1400r-grobocizna
0,22 r-g/m

1*

-- M --
0,000,000528,3000kguniwersalna zaprawa klejowa do 

płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20
0,9 kg/m

2*

0,000,000690,3120mkątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

3*

0,000,000%materia3y pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

-- S --

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,4109m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0007 m-g/m

5*

0,000,0000,2935m-grodek transportowy
0,0005 m-g/m

6*

Roboty docieplenioweRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,00040,00m2Rozebranie posadzki z płytek na
zaprawie cementowej

KNNR 3 
0801-04

16
d.4.1

obmiar = 40,00 m2
-- R --

0,000,00036,8000r-grobocizna
0,92 r-g/m2

1*

0,00040,00m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07

17
d.4.1

obmiar = poz.16 = 40,00 m2
-- R --

0,000,00029,6000r-grobocizna
0,74 r-g/m2

1*

0,0005,26m2Skucie nierówności betonu przy
głębokości skucia do 1 cm na
ścianach lub podłogach - skucie
skorodowanego betonu - przyjęto
10% powierzchni balkonów i
czółek

KNR 4-01 
0211-01

18
d.4.1

obmiar = (poz.16 + (0,15 * 20 *
4,2)) * 0,1 = 5,26 m2
-- R --

0,000,0005,0496r-grobocizna
0,96 r-g/m2

1*

0,00012,60m2Skucie nierówności betonu przy
głębokości skucia do 5 cm na
ścianach lub podłogach - odbicie
skorodowanego betonu (pas 10
cm)

KNR 4-01 
0211-03

19
d.4.1

obmiar = 4,2 * 20 * 0,15 = 12,60
m2
-- R --

0,000,00060,4800r-grobocizna
4,8 r-g/m2

1*

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000168,00mPrzygotowanie podłoża.
Oczyszczenie z korozji odsłoniętej
stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm -
ręcznie - powierzchnie poziome

ZKNR C-2 
0805-01 

9915

20
d.4.1

obmiar = 4,2 * 20 * 2 = 168,00 m
-- R --

0,000,00021,1680r-grobocizna
0,14 * 0,9 = 0,126 r-g/m

1*

-- M --
0,000,0003,0240szt.szczotki z drutu do wiertarki

0,02 * 0,9 = 0,018 szt./m
2*

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

3*

0,000168,00mPrzygotowanie podłoża.
Zabezpieczenie antykorozyjne
stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm -
powierzchnie poziome

ZKNR C-2 
0807-01 

9915

21
d.4.1

obmiar = poz.20 = 168,00 m
-- R --

0,000,00012,0960r-grobocizna
0,08 * 0,9 = 0,072 r-g/m

1*

-- M --
0,000,00015,1200kgPowłoka antykorozyjna i warstwa 

kontaktowa mineralna CD 30  
opak. 25 kg
0,1 * 0,9 = 0,09 kg/m

2*

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

3*

0,00012,60m2Reprofilacja podłoża. Wykonanie
warstwy kontaktowej na
konstrukcji żelbetowej z betonu do
B 15 - pow. pozioma

ZKNR C-2 
0808-07

22
d.4.1

obmiar = poz.19 = 12,60 m2
-- R --

0,000,0004,1580r-grobocizna
0,33 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0001,6254dm3Emulsja kontaktowa CC 81  opak. 

2 dm3
0,129 dm3/m2

2*

0,000,0000,0270tCement portl,zwykły b.dod. CEM I 
42,5-work
0,00214 t/m2

3*

0,000,00028,3500kgPiasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm, 
weber Hartquarzmaterial  0,1-0,5 
mm  worek 25 kg
2,25 kg/m2

4*

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

5*

-- S --
0,000,0000,1260m-gmieszarka do zapraw

0,01 m-g/m2
6*

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00012,60m2Reprofilacja podłoża. Wykonanie
warstwy kontaktowej na
konstrukcji żelbetowej z betonu do
B 15 - pow. pionowa

ZKNR C-2 
0808-08

23
d.4.1

obmiar = poz.19 = 12,60 m2
-- R --

0,000,0005,2920r-grobocizna
0,42 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0001,6254dm3Emulsja kontaktowa CC 81  opak. 

2 dm3
0,129 dm3/m2

2*

0,000,0000,0270tCement portl,zwykły b.dod. CEM I 
42,5-work
0,00214 t/m2

3*

0,000,00028,3500kgPiasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm, 
weber Hartquarzmaterial  0,1-0,5 
mm  worek 25 kg
2,25 kg/m2

4*

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

5*

-- S --
0,000,0000,1260m-gmieszarka do zapraw

0,01 m-g/m2
6*

0,0008,40m2Reprofilacja podłoża. Wykonanie
warstwy kontaktowej na
konstrukcji betonowej z betonu do
B 15 - pow. sufitowa

ZKNR C-2 
0808-03

24
d.4.1

obmiar = 4,2 * 20 * 0,1 = 8,40
m2
-- R --

0,000,0003,9480r-grobocizna
0,47 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0001,1928dm3Emulsja kontaktowa CC 81  opak. 

2 dm3
0,142 dm3/m2

2*

0,000,0000,0195tCement portl,zwykły b.dod. CEM I 
42,5-work
0,00232 t/m2

3*

0,000,00020,7480kgPiasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm, 
weber Hartquarzmaterial  0,1-0,5 
mm  worek 25 kg
2,47 kg/m2

4*

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

5*

-- S --
0,000,0000,0924m-gmieszarka do zapraw

0,011 m-g/m2
6*

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0001,26m3Uzupełnienie zbrojonych płyt
balkonowych i daszków z betonu
monolitycznego - objętość
elementu w jednym miejscu ponad
1.0 do 1.5 m3

KNR 4-01 
0203-12 z.sz. 
2.6. 9905-03

25
d.4.1

obmiar = 12,6 * 0,1 = 1,26 m3
-- R --

0,000,00010,3874r-grobocizna
6,87 * 1,2 = 8,244 r-g/m3

1*

-- M --
0,000,0001,2852m3Beton zwykły C12/15 (B-15)

1,02 m3/m3
2*

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

3*

-- S --
0,000,0002,6208m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
2,08 m-g/m3

4*

0,00012,60m2(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

NNRNKB 
202 1134-02

26
d.4.1

obmiar = (0,15 * 20 * 4,2) =
12,60 m2
-- R --

0,000,0001,0080r-grobocizna
0,08 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0002,7720dm3preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,22 dm3/m2

2*

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

3*

-- S --
0,000,0000,0025m-gWyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym  do 0,5 t
0,0002 m-g/m2

4*

0,000,0000,0038m-gSamochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0003 m-g/m2

5*

0,00040,00m2(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

NNRNKB 
202 1134-01

27
d.4.1

obmiar = poz.16 = 40,00 m2
-- R --

0,000,0002,4000r-grobocizna
0,06 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0008,4000dm3preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

2*

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

3*

-- S --

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,0080m-gWyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,0002 m-g/m2

4*

0,000,0000,0120m-gSamochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,0003 m-g/m2

5*

0,00052,60m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
o pow. do 8 m2 - uzupełnienie
ubytków Ceresit PCC

NNRNKB 
202 1130-01

analogia

28
d.4.1

obmiar = poz.16 + poz.26 =
52,60 m2
-- R --

0,000,0008,9420r-grobocizna
0,17 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000157,8000kg"CERESIT" CD 30

3 kg/m2
2*

0,000,000552,3000kg"CERESIT" CD 25
10,5 kg/m2

3*

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

4*

-- S --
0,000,0000,5260m-gWyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

5*

0,000,0000,5260m-gSamochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,01 m-g/m2

6*

0,00052,60m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 1
mm
Krotność = 9

NNRNKB 
202 1130-03

29
d.4.1

obmiar = poz.28 = 52,60 m2
-- R --

0,000,00012,7818r-grobocizna
0,027 * 9 = 0,243 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000994,1400kg"CERESIT" CN 87 - sucha 

mieszanka'
2,1 * 9 = 18,9 kg/m2

2*

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

3*

-- S --
0,000,0000,9468m-gWyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,002 * 9 = 0,018 m-g/m2

4*

0,000,0000,9468m-gSamochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,002 * 9 = 0,018 m-g/m2

5*

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00021,00m2(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

NNRNKB 
202 0541-01

30
d.4.1

obmiar = (4,2 * 20) * 0,25 =
21,00 m2
-- R --

0,000,00045,1500r-grobocizna
2,15 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00025,8300m2Blacha stalowa powlekana, 

płaska, grub. 0,5 mm, o wym. 
1,23x2,0 m FOP, powłoka Classic 
mat
1,23 m2/m2

2*

0,000,000577,5000szt.wkręty samogwintujące typu SW 
do blach
27,5 szt./m2

3*

0,000,0000,0420m3Zaprawa cementowa M 12
0,002 m3/m2

4*

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

5*

-- S --
0,000,0000,1680m-gSamochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,008 m-g/m2
6*

0,0004,00m2Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte na ostro
grubości 25 mm - wykonanie
odboju betonowego

KNR 2-02 
1106-01
analogia

31
d.4.1

obmiar = 40 * 0,1 = 4,00 m2
-- R --

0,000,0003,0368r-grobocizna
0,7592 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0008,4000kg"CERESIT" CN 87 - sucha 

mieszanka'
2,1 kg/m2

2*

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

3*

-- S --
0,000,0000,1548m-gWyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,0387 m-g/m2

4*

0,000,0000,0012m-gSamochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,0003 m-g/m2

5*

0,00040,00m2Wysokoelastyczna izolacja
powierzchni poziomych -
szpachlowanie Ceresit CR 90

KNR 0-29 
0640-01
analogia

32
d.4.1

obmiar = poz.27 = 40,00 m2
-- R --

0,000,0002,6600r-grobocizna
0,0665 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000200,0000kgmasa uszczelniająca Ceresit CR 

90
5 kg/m2

2*

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

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

3*

-- S --
0,000,0000,0504m-gSamochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00126 m-g/m2
4*

0,00040,00mIzolacja pionowych szczelin
dylatacyjnych taśmami .

KNR 0-29 
0639-01
analogia

33
d.4.1

obmiar = 40,00 m
-- R --

0,000,0009,9300r-grobocizna
0,1655 * 1,5 = 0,24825 r-g/m

1*

-- M --
0,000,00042,0000mtaśma dylatacyjna Ceresit CS 40

1,05 m/m
2*

0,000,00042,0000mtaśma Ceresit CL 152
1,05 m/m

3*

0,000,0004,0000dm3masa uszczelniająca Ceresit CS 
29
0,1 dm3/m

4*

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

5*

-- S --
0,000,0000,0648m-gSamochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00162 m-g/m
6*

0,00040,00m2Posadzki z płytek o wymiarach 30
x 30 cm, układanych metodą
zwykłą Pomieszczenie mniejsze
od 10 m2.

KNR 0-12 
1118-03 z.sz. 

5.3.a
analogia

34
d.4.1

obmiar = poz.16 = 40,00 m2
-- R --

0,000,000119,0016r-grobocizna
2,4792 * 1,2 = 2,97504 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00040,8000m2Płytki kamionkowe szkliwione, 

grubości do 1 cm, 30x30 cm
1,02 m2/m2

2*

0,000,000140,0000kgzaprawa klejąca Ceresit Cm 16
3,5 kg/m2

3*

0,000,00032,0000kgzaprawa spoinująca  Ceresit CE 
43 Gran Elit
0,8 kg/m2

4*

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

5*

-- S --
0,000,0002,3200m-gWyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,058 m-g/m2

6*

0,000,0001,5640m-gSamochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0391 m-g/m2

7*

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00040,00mCokoliki, z płytek o wymiarach 30
x 30 cm i wysokości cokolika
równej 15 cm Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2.

KNR 0-12 
1119-02 z.sz. 

5.3.a

35
d.4.1

obmiar = 40,00 m
-- R --

0,000,00025,9728r-grobocizna
0,5411 * 1,2 = 0,64932 r-g/m

1*

-- M --
0,000,0003,0000m2Płytki kamionkowe szkliwione, 

grubości do 1 cm, 30x30 cm
0,075 m2/m

2*

0,000,000140,0000kgzaprawa klejąca Ceresit Cm 16
3,5 kg/m

3*

0,000,00032,0000kgzaprawa spoinująca  Ceresit CE 
43 Gran Elit
0,8 kg/m

4*

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

5*

-- S --
0,000,0000,2320m-gWyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,0058 m-g/m

6*

0,000,0000,1520m-gSamochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0038 m-g/m

7*

Wierzch płyty balkonowejRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,00040,00m2Przygotowanie starego podłoża
pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

KNR 0-23 
2611-02

36
d.4.2

obmiar = 40,00 m2
-- R --

0,000,0002,6480r-grobocizna
0,0662 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0008,0000kgemulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
0,2 kg/m2

2*

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

3*

-- S --
0,000,0000,0040m-gśrodek transportowy

0,0001 m-g/m2
4*

0,00040,00m2Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki

KNR 0-23 
2612-06
analogia

37
d.4.2

obmiar = poz.36 = 40,00 m2
-- R --

0,000,00024,4480r-grobocizna
0,6112 r-g/m2

1*

-- M --

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000160,0000kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20
4 kg/m2

2*

0,000,00045,4000m2siatka z włókna szklanego 
systemowa ATLAS
1,135 m2/m2

3*

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

4*

-- S --
0,000,0000,2800m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
5*

0,000,0000,2080m-gśrodek transportowy
0,0052 m-g/m2

6*

0,00040,00m2Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu -
nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

KNR 0-23 
0931-01

38
d.4.2

obmiar = poz.36 = 40,00 m2
-- R --

0,000,0004,2000r-grobocizna
0,105 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00012,0000kgpodkładowa masa tynkarska 

ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

2*

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

3*

-- S --
0,000,0000,0160m-gśrodek transportowy

0,0004 m-g/m2
4*

0,00040,00m2Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

KNR 0-23 
0931-02

39
d.4.2

obmiar = poz.36 = 40,00 m2
-- R --

0,000,00019,6520r-grobocizna
0,4913 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000120,0000kgsucha mieszanka tynkarska 

mineralna ATLAS CERMIT SN 20
3 kg/m2

2*

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

3*

-- S --
0,000,0000,2560m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
4*

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

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,3600m-gśrodek transportowy
0,009 m-g/m2

5*

Spód płytyRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,00020,00kplDemontaż i ponowny montaż
balustrad wraz z przeróbkąkalk. własna

40
d.4.3

obmiar = 20,00 kpl
-- R --

0,000,000100,0000r-grobocizna
5 r-g/kpl

1*

-- M --
0,000,000%materiały pomocnicze

2 %
2*

0,00088,00m2Czyszczenie przez szczotkowanie
mechaniczne do drugiego stopnia
czystości konstrukcji kratowych
(stan wyjściowy powierzchni B)

KNR 7-12 
0103-02

41
d.4.3

obmiar = 1,1 * 4 * 20 = 88,00 m2
-- R --

0,000,00027,1568r-grobocizna
0,3086 r-g/m2

1*

0,00088,00m2Odtłuszczanie konstrukcji
kratowych

KNR 7-12 
0105-02

42
d.4.3

obmiar = poz.41 = 88,00 m2
-- R --

0,000,0004,2504r-grobocizna
0,0483 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00010,9120dm3benzyna do ekstrakcji

0,124 dm3/m2
2*

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

3*

0,00088,00m2Miniowanie krat i balustrad z
prętów prostych

KNR 4-01 
1212-06

43
d.4.3

obmiar = poz.41 = 88,00 m2
-- R --

0,000,00050,1600r-grobocizna
0,57 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0004,9280dm3Farba ftalowa do gruntowania 

przeciwrdzewna - miniowa 60%
0,056 dm3/m2

2*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,9680dm3benzyna do lakierów
0,011 dm3/m2

3*

0,000,00049,2800ark.papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

4*

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

5*

0,00088,00m2Dwukrotne malowanie farbą olejną
krat i balustrad z prętów prostych

KNR 4-01 
1212-05

44
d.4.3

obmiar = poz.41 = 88,00 m2
-- R --

0,000,00082,7200r-grobocizna
0,94 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0006,7760dm3Farba olejna do gruntowania 

ogólnego stosowania
0,077 dm3/m2

2*

0,000,0002,9920dm3benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

3*

0,000,00049,2800ark.papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

4*

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

5*

Balustrada balkonowaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

Remont płyty balkonowychRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,00033,30m2Spadki pod obróbki blacharskie z
pianki poliuretanowej niskoprężnej

KNR 2-02 
0923-04
analogia

45
d.5.1

obmiar = 111 * 0,30 = 33,30 m2
-- R --

0,000,00038,8977r-grobocizna
1,1681 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0008,3250kgPianka poliuretanowa

0,25 kg/m2
2*

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

3*

-- S --
0,000,0004,7519m-gŻurawik okienny przenośny 0,15 t

0,1427 m-g/m2
4*

0,00038,85m2(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

NNRNKB 
202 0541-02

46
d.5.1

obmiar = 111 * 0,35 = 38,85 m2
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
0,000,00052,4475r-grobocizna

1,35 r-g/m2
1*

-- M --
0,000,00047,7855m2Blacha stalowa powlekana, 

płaska, grub. 0,5 mm, o wym. 
1,23x2,0 m FOP, powłoka Classic 
mat
1,23 m2/m2

2*

0,000,000668,2200szt.wkręty samogwintujące typu SW 
do blach
17,2 szt./m2

3*

0,000,0000,0389m3Zaprawa cementowa M 12
0,001 m3/m2

4*

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

5*

-- S --
0,000,0000,3108m-gSamochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,008 m-g/m2
6*

0,000111,00mUszczelnienie obróbek
blachaskich parapetów okiennych
silikonem akrylowym

KNR 2-02 
0617-06
analogia

47
d.5.1

obmiar = 111,00 m
-- R --

0,000,00029,4261r-grobocizna
0,2651 r-g/m

1*

-- M --
0,000,0008,8800kgsilikon akrylowy

0,08 kg/m
2*

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

3*

-- S --
0,000,0000,4440m-gWyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym  do 0,5 t
0,004 m-g/m

4*

0,000,0000,3441m-gSamochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0031 m-g/m

5*

Parapety okienneRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,00029,00m2Spadki pod obróbki blacharskie z
zaprawy

KNR 2-02 
0923-04

48
d.5.2

obmiar = (46 * 0,5 + 12 * 0,50)
= 29,00 m2
-- R --

0,000,00033,8749r-grobocizna
1,1681 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0000,8120m3Zaprawa cementowa  M 7

0,028 m3/m2
2*

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

3*

-- S --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0004,1383m-gŻurawik okienny przenośny 0,15 t
0,1427 m-g/m2

4*

0,00029,00m2Spadki pod obróbki blacharskie z
płyty OSB-3 gr. 10 mm

KNR 2-02 
0923-04
analogia

49
d.5.2

obmiar = poz.48 = 29,00 m2
-- R --

0,000,00033,8749r-grobocizna
1,1681 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00031,9000m2płyta OSB-3 gr. 10 mm

1,1 m2/m2
2*

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

3*

-- S --
0,000,0004,1383m-gŻurawik okienny przenośny 0,15 t

0,1427 m-g/m2
4*

0,00029,00m2Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej pod obróbkę
blacharską ogniomuru

KNR-W 2-02 
0504-03

50
d.5.2

obmiar = poz.48 = 29,00 m2
-- R --

0,000,00016,9360r-grobocizna
0,584 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,00035,3800m2Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia 

Zdunbit WF
1,22 m2/m2

2*

0,000,00011,0200kgGaz płynny propanowo-butanowy
0,38 kg/m2

3*

0,000,00013,3400kgRoztwór asfaltowy do gruntowania
0,46 kg/m2

4*

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

5*

-- S --
0,000,0000,1479m-gWyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym  do 0,5 t
0,0051 m-g/m2

6*

0,000,0000,3770m-gSamochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,013 m-g/m2

7*

0,00029,00m2Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej

KNR 2-02 
0506-02

51
d.5.2

obmiar = poz.48 = 29,00 m2
-- R --

0,000,00056,3673r-grobocizna
1,9437 r-g/m2

1*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000160,9500kgBlacha stalowa ocynkowana 
płaska, o grubości 0,5-0,55 mm
5,55 kg/m2

2*

0,000,0000,8410kgSpoiwa cynowo-ołowiane LC60
0,029 kg/m2

3*

0,000,0000,0290m3Zaprawa cementowa  M 7
0,001 m3/m2

4*

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

5*

-- S --
0,000,0000,2001m-gSamochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0069 m-g/m2
6*

0,00058,00mUszczelnienie obróbek
blachaskich ogniomuru silikonem
akrylowym

KNR 2-02 
0617-06
analogia

52
d.5.2

obmiar = 46 + 12 = 58,00 m
-- R --

0,000,00015,3758r-grobocizna
0,2651 r-g/m

1*

-- M --
0,000,0004,6400kgsilikon akrylowy

0,08 kg/m
2*

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

3*

-- S --
0,000,0000,2320m-gWyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym  do 0,5 t
0,004 m-g/m

4*

0,000,0000,1798m-gSamochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0031 m-g/m

5*

OgniomurRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

Obróbki blacharskie i uszczelnieniaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,000966,00m2Rusztowania ramowe przycienne
RR - 1/30 wysokoci do 26 m

KNR 2-02 
1610-04

53
d.6

obmiar = 21 * 46 = 966,00 m2
-- R --

0,000,000441,8484r-grobocizna
0,4574 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0006,1824m2płyty pomostowe robocze

0,0064 m2/m2
2*

0,000,0000,0966m2p3yty pomostowe komunikacyjne
0,0001 m2/m2

3*

0,000,0000,0580m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II
0,00006 m3/m2

4*

0,000,0000,1256m3deski iglaste obrzynane gr. 25 mm 
kl.II
0,00013 m3/m2

5*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,1159m3deski iglaste obrzynane gr.25 mm 
kl.III
0,00012 m3/m2

6*

0,000,00011,5920kghaki do muru
0,012 kg/m2

7*

0,000,0008,6940kgdrut stalowy okr9g3y 3 mm
0,009 kg/m2

8*

0,000,0000,1932kggwoździe budowlane okrągłe
0,0002 kg/m2

9*

0,000,00011,5920m2maty (p3yty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,012 m2/m2

10*

0,000,000%materia3y pomocnicze(od M)
1,5 %

11*

-- S --
0,000,000125,0004m-grusztowania ramowe

0,1294 m-g/m2
12*

0,00091,98m2Daszki ochronne ciągłe wzdłuż
rusztowania o wysokości do 20 m
o konstrukcji rurowej

KNR 2-02 
1614-02

54
d.6

obmiar = 45,99 * 2,00 = 91,98
m2
-- R --

0,000,00065,3058r-grobocizna
0,71 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0003,6792m2p3yty pomostowe robocze

0,04 m2/m2
2*

0,000,0002,7594kgdrut stalowy okr9g3y 3 mm
0,03 kg/m2

3*

0,000,000167,4036m2maty (p3yty) trzcinowe gr. 3.5 cm
1,82 m2/m2

4*

0,000,000%materia3y pomocnicze(od M)
1,5 %

5*

-- S --
0,000,00018,3960m-gkonstrukcja rurowa daszksw

0,2 m-g/m2
6*

0,000966,00m2(z.VIII) Osłony z siatki na
rusztowaniach zewnętrznych

NNRNKB 
202 1622a-

01

55
d.6

obmiar = poz.53 = 966,00 m2
-- R --

0,000,00030,8154r-grobocizna
0,0319 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,000135,7230m2siatka

0,1405 m2/m2
2*

0,000,000%materia3y pomocnicze(od M)
1,5 %

3*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000966,00m2Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnjtrznych
przyciennych wysokoci do 25 m

KNR 2-02 
1613-04

56
d.6

obmiar = poz.53 = 966,00 m2
-- R --

0,000,0002,1252r-grobocizna
0,0022 r-g/m2

1*

-- M --
0,000,0000,3864mrura stalowa r. 48.3x3.2 mm (zwsd 

pionowy)
0,0004 m/m2

2*

0,000,0000,1932szt.zaciski stalowe ocynkowane do 
39czenia przewodsw
0,0002 szt./m2

3*

0,000,0000,0966kgbednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0001 kg/m2

4*

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

5*

-- S --
0,000,0000,5796m-grusztowanie

0,0006 m-g/m2
6*

Czas pracy rusztowaq grupy 1
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56)

KNR 2-02 
r.16 z.sz.5.15

57
d.6

-- S --
0,000,0001 605,9320m-grusztowanie

4 046,948626/(0,84*3) m-g
1*

Rusztowania z czasem pracyRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

0,0005,00m3Wywiezienie samochodami
samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i
żużlobetonowych na odległość do
1 km

KNR 4-01 
0108-18

58
d.7

obmiar = 5,00 m3
-- R --

0,000,0007,4500r-grobocizna
1,49 r-g/m3

1*

-- S --
0,000,0004,5500m-gsamochód samowyładowczy do 5 

t
0,91 m-g/m3

2*

0,0005,00m3Wywiezienie samochodami
samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
Krotność = 18

KNR 4-01 
0108-20

59
d.7
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

obmiar = 5,00 m3
-- S --

0,000,0003,6000m-gsamochód samowyładowczy do 5 
t
0,04 * 18 = 0,72 m-g/m3

1*

0,0001,00kplKoszt zajęcia chodnika i
opracowania projektu organizacji
ruchu

kalk. własna
60

d.7

obmiar = 1,00 kpl

Wywiezienie gruzu i utylizacja + koszty zajęcia chodnikaRazem dział:
0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:

SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Roboty przygotowawcze
2 Wzmacnianie płyt elewacyjnych

3 Roboty dociepleniowe
4 Remont płyty balkonowych

5 Obróbki blacharskie i uszczelnieni
a

6 Rusztowania z czasem pracy
7 Wywiezienie gruzu i utylizacja+ ko

szty zajęcia chodnika
Razem koszty bezpośrednie

RAZEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,00335,0510r-grobocizna1
0,006 192,6425r-grobocizna2
0,00117,5294r-grobocizna3

RAZEM

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,0011,02000,000011,0200kgGaz płynny propanowo-butanowy1
0,0010,91200,000010,9120dm3benzyna do ekstrakcji2
0,003,96000,00003,9600dm3benzyna do lakierów3
0,000,09660,00000,0966kgbednarka ocynkowana 20x3 mm4
0,00160,95000,0000160,9500kgBlacha stalowa ocynkowana 

płaska, o grubości 0,5-0,55 mm
5

0,0011,45340,000011,4534kgdrut stalowy okr9g3y 3 mm6
0,0073,61550,000073,6155m2Blacha stalowa powlekana, płaska, 

grub. 0,5 mm, o wym. 1,23x2,0 m 
FOP, powłoka Classic mat

7

0,000,84100,00000,8410kgSpoiwa cynowo-ołowiane LC608
0,00690,31200,0000690,3120mkątownik aluminiowy ochronny9
0,0096,60000,000096,6000mlistwa cokołowa10
0,0048,30000,000048,3000mlistwa kapinosowa11
0,000,19320,00000,1932kggwoździe budowlane okrągłe12
0,0011,59200,000011,5920kghaki do muru13
0,00250,37000,0000250,3700kgroztwór wodny do usuwania pleśni i 

glonów Caparol Capatox
14

0,00200,00000,0000200,0000kgmasa uszczelniająca Ceresit CR 9015
0,004,00000,00004,0000dm3masa uszczelniająca Ceresit CS 2916
0,008,32500,00008,3250kgPianka poliuretanowa17
0,004,44360,00004,4436dm3Emulsja kontaktowa CC 81  opak. 2 

dm3
18

0,004,92800,00004,9280dm3Farba ftalowa do gruntowania 
przeciwrdzewna - miniowa 60%

19

0,006,77600,00006,7760dm3Farba olejna do gruntowania 
ogólnego stosowania

20

0,00901,33200,0000901,3320dm3farba silikonowa Sto Lotusan 
Coluor

21

0,00280,00000,0000280,0000kgzaprawa klejąca Ceresit Cm 1622
0,0064,00000,000064,0000kgzaprawa spoinująca  Ceresit CE 43 

Gran Elit
23

0,0035,84000,000035,8400kgemulsja gruntuj9ca ATLAS UNI-
GRUNT

24

0,008,00000,00008,0000kgemulsja gruntująca ATLAS UNI-
GRUNT

25

0,00133,08000,0000133,0800kgemulsja gruntująca  ATLAS UNI-
GRUNT

26

0,0023,37600,000023,3760kgemulsja gruntująca ATLAS UNI-
GRUNT

27

0,0035,06400,000035,0640kgpodk3adowa masa tynkarska 
ATLAS CERPLAST

28

0,0012,00000,000012,0000kgpodkładowa masa tynkarska 
ATLAS CERPLAST

29

0,00253,38000,0000253,3800kgpodkładowa masa tynkarska 
ATLAS CERPLAST

30

0,007 846,26840,00007 846,2684kguniwersalna zaprawa klejowa do 
p3yt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20

31

0,00160,00000,0000160,0000kguniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20

32
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,00528,30000,0000528,3000kguniwersalna zaprawa klejowa do 

płyt styropianowych ATLAS 
STOPTER K-20

33

0,002 154,88000,00002 154,8800kgzaprawa klejowa do we3ny 
mineralnej ATLAS ROKER W-20

34

0,001 075,20000,00001 075,2000kgzaprawa klejowa  Atlas Stoper K- 
50

35

0,0067,84410,000067,8441m2folia kalandrowana z PCW 
uplastycznionego

36

0,004,99660,00004,9966m3p3yty styropianowe EPS 70-04037
0,00101,63990,0000101,6399m3płyty styropianowe EPS 70-04038
0,0042,00000,000042,0000mtaśma dylatacyjna Ceresit CS 4039
0,0042,00000,000042,0000mtaśma Ceresit CL 15240
0,000,19320,00000,1932szt.zaciski stalowe ocynkowane do 

39czenia przewodsw
41

0,0077,44800,000077,4480kgPiasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm, 
weber Hartquarzmaterial  0,1-0,5 
mm  worek 25 kg

42

0,000,07340,00000,0734tCement portl,zwykły b.dod. CEM I 
42,5-work

43

0,00157,80000,0000157,8000kg"CERESIT" CD 3044
0,00552,30000,0000552,3000kg"CERESIT" CD 2545
0,001 002,54000,00001 002,5400kg"CERESIT" CN 87 - sucha 

mieszanka'
46

0,00451,82320,0000451,8232dm3preparat gruntujący "CERESIT CT 
17"

47

0,00135,72300,0000135,7230m2siatka48
0,0013,34000,000013,3400kgRoztwór asfaltowy do gruntowania49
0,0013,52000,000013,5200kgsilikon akrylowy50
0,0035,38000,000035,3800m2Papa zgrz.modyf.SBS w/krycia 

Zdunbit WF
51

0,00188,16000,0000188,1600m2płyty z wełny mineralnej twarde 
"150" gr. 15 cm

52

0,001 043,30400,00001 043,3040kgsucha mieszanka tynkarska 
mineralna ATLAS CERMIT SN 20

53

0,001 996,20000,00001 996,2000kgsucha mieszanka tynkarska 
mineralna ATLAS CERMIT SN 20

54

0,0015,12000,000015,1200kgPowłoka antykorozyjna i warstwa 
kontaktowa mineralna CD 30  opak. 
25 kg

55

0,001,28520,00001,2852m3Beton zwykły C12/15 (B-15)56
0,000,84100,00000,8410m3Zaprawa cementowa  M 757
0,0031,90000,000031,9000m2płyta OSB-3 gr. 10 mm58
0,000,03890,00000,0389m3Zaprawa cementowa M 1259
0,000,04200,00000,0420m3Zaprawa cementowa M 1260
0,0043,80000,000043,8000m2Płytki kamionkowe szkliwione, 

grubości do 1 cm, 30x30 cm
61

0,000,05800,00000,0580m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II

62

0,000,12560,00000,1256m3deski iglaste obrzynane gr. 25 mm 
kl.II

63

0,000,11590,00000,1159m3deski iglaste obrzynane gr.25 mm 
kl.III

64

0,00178,99560,0000178,9956m2maty (p3yty) trzcinowe gr. 3.5 cm65
0,003,67920,00003,6792m2p3yty pomostowe robocze66
0,006,18240,00006,1824m2płyty pomostowe robocze67
0,000,09660,00000,0966m2p3yty pomostowe komunikacyjne68
0,00203,39200,0000203,3920m2siatka z w3skna szklanego 

systemowa Atlas
69

0,0045,40000,000045,4000m2siatka z włókna szklanego 
systemowa ATLAS

70

0,001 150,65480,00001 150,6548m2siatka z włókna szklanego 
systemowa Atlas

71
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,0098,56000,000098,5600ark.papier ścierny w arkuszach72
0,000,38640,00000,3864mrura stalowa r. 48.3x3.2 mm (zwsd 

pionowy)
73

0,00319,72500,0000319,7250szt.ko3ki kotwi9cetypu EJOT WSS 
PLUS  24 x 165

74

0,00356,04000,0000356,0400kpl.kołki rozporowe z wkrętami75
0,001 490,94400,00001 490,9440szt.Ejotherm STRU 2G195 + zalepka 

EPS
76

0,002 768,06400,00002 768,0640szt.Ejotherm STRU 2G195 + zalepka 
EPS'

77

0,00486,22080,0000486,2208szt.Ejotherm STRU 2G195 + zalepka 
EPS''

78

0,001 245,72000,00001 245,7200szt.wkręty samogwintujące typu SW do 
blach

79

0,003,02400,00003,0240szt.szczotki z drutu do wiertarki80
0,00000,0000złmateria3y pomocnicze81
0,00000,0000złmateriały pomocnicze82

RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,003,0450kplkomplet narzjdzi do monta?u 39czniksw ejotherm  

STR-tod 2 GE
1

0,004,1876m-gWyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 
t

2

0,002,6208m-gwyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 
t

3

0,000,8264m-gWyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 
0,5 t

4

0,003,4830m-g?uraw okienny przenony 0,15 t5
0,000,2800m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t6
0,0015,4180m-gŻurawik okienny przenośny 0,15 t7
0,006,3258m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t8
0,000,2560m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t9
0,0021,6734m-gżuraw okienny przenośny 0,15 t10
0,0028,7657m-grodek transportowy11
0,000,6156m-gśrodek transportowy12
0,001,7692m-gSamochód dostawczy do 0,9 t (1)13
0,003,1316m-gSamochód skrzyniowy   do 5 t (1)14
0,008,1500m-gsamochód samowyładowczy do 5 t15
0,000,3444m-gmieszarka do zapraw16
0,0018,3960m-gkonstrukcja rurowa daszksw17
0,00125,0004m-grusztowania ramowe18
0,001 606,5116m-grusztowanie19
0,000,8012m-grodek transportowy20

RAZEM
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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 4% 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 
 
 


