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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest wycena zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w 
Krwonach wraz z jej przebudową na pomieszczenia Inkubatora inicjatyw społecznych i ludzi aktywnych

I. Dane ogólne – przeznaczenie i program użytkowy

• Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku 
Szkoły Podstawowej, częściowo  podpiwniczonego, parterowego budynku z częścią mieszkalną na 
poddaszu.
• Projektowany obiekt jest wolnostojącym budynkiem Szkolnym z częścią  mieszkalną nie 
zamieszkałym i nie funkcjonującym
• Zmiana sposobu użytkowania sprawi, że dotychczasowe funkcje ulegną zmianie na biura, punkt 
przedszkolny, salę teatralną, salę szkoleniową, inkubator kuchenny na potrzeby warzywno owocowe oraz 
pomieszczenia socjalno-sanitarne przeznaczone dla 9 osób pracującym w 8 godzinnym trybie pracy (1 
etat).
• Liczba kondygnacji - I
• Dach wielospadowy, kąt nachylenia bez zmian
• Układ funkcjonalny pomieszczeń:  wg rzutów poszczególnych kondygnacji.

II. Podstawowe dane gabarytowe oraz zestawienie powierzchni

• Powierzchnia zabudowy istniejąca - 775,69 m2
• Powierzchnia użytkowa istniejąca - 780,40 m2
• Kubatura istniejąca - 4884,26 m3
• Wysokość w kalenicy istniejąca - 10,45 m n. p. t.
• Długość budynku istniejąca - 56,09 m
• Szerokość budynku istniejąca - 20,55 m
• Powierzchnia zabudowy po przebudowie - Bez zmian
• Powierzchnia użytkowa po przebudowie  - 773,40 m2
• Powierzchnia usługowa w budynku - 490,30 m2
• Kubatura po przebudowie - Bez zmian
• Wysokość w kalenicy  po przebudowie - Bez zmian
• Długość rozbudowy po przebudowie - Bez zmian
• Szerokość rozbudowy po przebudowie  - Bez zmian

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 
04.130.1389 z dnia 8 czerwca 2004r. i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. 
opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.202.2072 z dnia 16 września 2004r. w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysów, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
programem funkcjonalno – użytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.
– Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, 
poz.1537).
1.2. Podstawa naliczania nakładów:
• Katalogi Nakładów Rzeczowych;
• Katalogi Normatywnych Nakładów Rzeczowych;
• Normy Zakładowe;
• Analizy Indywidualne.
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1.3. Czynniki cenotwórcze przyjęto średnie SEKOCENBUDU na I kwartał 2018r.
1.4. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla okreslenia szacunkowej wartości robót budowlanych, 
opracowana w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przecietnych warunków wykonania robót i 
wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.
Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałowe sa ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą 
róznić sie od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz 
przyjetych wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości okreslone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo 
zweryfikować na budowie.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja budowlaną.
Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót 
zgodnie ze sztuka budowlaną, nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
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Obmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty budowlane i instalacyjne
1.1 ETAP V
1.1.1 Inkubator NGO 1.5, 1.6
1 d.1.1.1 KNR 202/121/3

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto- nowych grubości 12 cm 26,190 m2
2 d.1.1.1 KNR 202/126/5

Otwory w ścianach  urowanych -ułożenie nad- proży prefabrykowanych 2,400 m
3 d.1.1.1 KNR 202/803/3

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 56,070 m2
4 d.1.1.1 KNR 2-02 2009-02 wa

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 75,000 m2

5 d.1.1.1 KNR 202/2011/2
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; 
rozstaw profili nośnych 40 cm 37,900 m2

6 d.1.1.1 KNR 2-02 1505-03 analogia wa
Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem 159,205 m2

7 d.1.1.1 KNR 401/816/4
Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malo- wanych lakierem chemoutwardzalnym 37,900 m2

8 d.1.1.1 KNR-W 2-02 1122-07 analogia
Olejowanie posadzek drewnianych 37,900 m2

9 d.1.1.1 KNR 202/1016/2
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- wane na budowie FD7 dla drzwi 
wewnątrzloka- lowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2,000 szt.

10 d.1.1.1 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno- dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6   
fabrycznie wykończone 5,535 m2

11 d.1.1.1 analogia
Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych 3,000 szt

12 d.1.1.1 KNR-W 2-02 1015-04 analogia
Okiennice 8,100 m2

1.1.2 Poddasze na potrzeby strychu 2.15
13 d.1.1.2 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty- ropianowych gr. 4 cm poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 390,000 m2

14 d.1.1.2 KNR 202/1106/7
Dopłata za zbrojenie siatką stalową 390,000 m2

15 d.1.1.2 KNR 222/1003/2
Posadzki betonowe grubości 4 cm zatarte na gładko 390,000 m2

16 d.1.1.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt 
układa- nych na sucho - jedna warstwa 445,000 m2

1.1.3 Instalacja elektryczna
17 d.1.1.3 kalk. własna

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 1,000 kpl.
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Kosztorys

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Roboty budowlane i instalacyjne
1.1 ETAP V
1.1.1 Inkubator NGO 1.5, 1.6
1 d.1.1.1 KNR 202/121/3

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto- nowych 
grubości 12 cm m2 26,190

2 d.1.1.1 KNR 202/126/5
Otwory w ścianach  urowanych -ułożenie nad- proży 
prefabrykowanych m 2,400

3 d.1.1.1 KNR 202/803/3
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
ścianach i słupach m2 56,070

4 d.1.1.1 KNR 2-02 2009-02 wa
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z 
tynku m2 75,000

5 d.1.1.1 KNR 202/2011/2
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na 
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm m2 37,900

6 d.1.1.1 KNR 2-02 1505-03 analogia wa
Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 159,205

7 d.1.1.1 KNR 401/816/4
Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malo- wanych lakierem 
chemoutwardzalnym m2 37,900

8 d.1.1.1 KNR-W 2-02 1122-07 analogia
Olejowanie posadzek drewnianych m2 37,900

9 d.1.1.1 KNR 202/1016/2
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- wane na 
budowie FD7 dla drzwi wewnątrzloka- lowych wbudowane w 
trakcie wznoszenia ścian szt. 2,000

10 d.1.1.1 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno- dzielne pełne 
o powierzchni ponad 1,6   fabrycznie wykończone m2 5,535

11 d.1.1.1 analogia
Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych szt 3,000

12 d.1.1.1 KNR-W 2-02 1015-04 analogia
Okiennice m2 8,100

1.1.2 Poddasze na potrzeby strychu 2.15
13 d.1.1.2 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty- ropianowych 
gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 
warstwa m2 390,000

14 d.1.1.2 KNR 202/1106/7
Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 390,000

15 d.1.1.2 KNR 222/1003/2
Posadzki betonowe grubości 4 cm zatarte na gładko m2 390,000

16 d.1.1.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 
cm poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa m2 445,000

1.1.3 Instalacja elektryczna
17 d.1.1.3 kalk. własna

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych kpl. 1,000
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Roboty budowlane i instalacyjne
1.1 ETAP V
1.1.1 Inkubator NGO 1.5, 1.6
1.1.2 Poddasze na potrzeby strychu 2.15
1.1.3 Instalacja elektryczna


