
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa Pa acu Radoli skich w Jarocinie - adaptacja akustyczna
ADRES INWESTYCJI   :     63-200 Jarocin, Park 3
INWESTOR   :     Gmina Jarocin
ADRES INWESTORA   :     Jarocin, AL. Niepodleg ci 10
WYKONAWCA ROBÓT   :     wy oniony w drodze przetargu

DATA OPRACOWANIA   :     06.12.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
 
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz gruntu oraz gruzu
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnyc-
h
) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- koszt zarospodarowania terenu wokó  terenu prowadzonych robót i terenów utwardzonych
- odtworzenie, uszkodzonych tynków, pod óg oraz wyposa enia obiektu,
- usuni ciu na w asny koszt wszelkich uszkodze  powsta ych podczas prowadzenia robót czy to terenowych czy w obiekcie 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej, powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego lub wloczone w koszty ogólne budowy
gdy  nie b  odr bnie p acone i stanowi  ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
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Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ADAPTACJA AKUSTYCZNA SALI KONCERTOWEJ
1

d.1 kalk. w asna
Niezb dny demonta  wyposa enia i wystroju wn trza holu g ównego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-02
2003-06
analiza indy-
widualna

Konstrukcja monta owa dla paneli perforowanych (AA.PP) m2

3.60*3.60+2.82*3.60 m2 23.112
RAZEM 23.112

3
d.1

KNR 2-02
0613-06

Izolacje przeciwd wi kowe z we ny mineralnej pionowe z p yt uk adanych na sucho
gr. 200 mm

m2

3.60*3.60+2.82*3.60 m2 23.112
RAZEM 23.112

4
d.1

KNR 2-02
2005-01
analogia

Ok adziny cian z paneli perforowanych AA.PP m2

3.60*3.60+2.82*3.60 m2 23.112
RAZEM 23.112

5
d.1 kalk. w asna

Monta  dyfuzorów szczelinowych pionowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1 kalk. w asna

Wykonanie projektu konstrukcyjno-monta owego paneli perforowanych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1 kalk. w asna

Dostawa i monta  konstrukcji pod monta  kotar akustycznych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1 kalk. w asna

Dostawa i monta  kotar akustycznych o wysokim wspó czynniku pochlaniania
wi ku

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1 kalk. w asna

Dostawa i monta  konstrukcji pod monta  paneli sufitowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1 kalk. w asna

Dostawa i monta  paneli sufitowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1 kalk. w asna

Dostawa i monta  konstrukcji pod panele odbijaj ce kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1 kalk. w asna

Dostawa i monta  paneli odbijaj cych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZENIA 301
13
d.2 kalk. w asna

Dostawa i monta  elementów akustycznych pomieszczenia m2 p.u.

19.87 m2 p.u. 19.870
RAZEM 19.870

3 ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZENIA 304
14
d.3 kalk. w asna

Dostawa i monta  elementów akustycznych pomieszczenia m2 p.u.

66.87 m2 p.u. 66.870
RAZEM 66.870
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506


