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KOSZTORYS ZEROWY - ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45212312-6 Roboty budowlane w zakresie ośrodków wystawienniczych
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45431100-8 Kładzenie terakoty
45432210-9 Wykładanie ścian
45432220-2 Tapetowanie ścian
45442110-1 Malowanie budynków
45451200-5 Zakładanie paneli
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454100-5 Odnawianie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA SIENI EKONOMISTÓW ZESPOŁU WEJŚCIOWEGO DWORU ARTUSA
ADRES INWESTYCJI   :     GDAŃSK UL. DŁUGI TARG 46/47
INWESTOR   :     MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA
ADRES INWESTORA   :     80-831 GDAŃSK UL. DŁUGI TARG 46/47
BRANŻA   :     Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Inż. Wiesław Walter (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     SIERPIEŃ 2013

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów 
należy każdorazowo zweryfikować na budowie. 
Wielkości podane w kosztorysie przed składaniem oferty należy każdorazowo sprawdzić 
z dokumentacją projektową oraz z natury.
 
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót 
budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych 
warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. 
Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi 
i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych 
oraz przyjętych technologii wykonania robót. 
Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, pod warunkiem zachowania 
projektowych parametrów technicznych tych zamienników. 
Ujęte w opracowaniu rodzaje i typy materiałów należy traktować przykładowo.
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