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Wymiana okien drewnianych - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Przedmiotem opracowania kalkulacji cenowej jest wymiana 3 szt. okien drewnianych skrzynkowych w
budynku Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przy ul. Serbańskiej 3.

Wymagane parametry montowanych okien:
- profil 92 mm z drewna sosnowego klejonego;
-okno trzyszybowe;
-współczynnik Uw=0,77 > W/m2K
- układ szprosów wg stanu istniejącego
- wymiar okien: 102 x133cm (szerokość x wysokość)

Prace należy wykonywać od wewnątrz pomieszczenia w celu nieuszkodzenia elewacji.
Po zabezpieczeniu powierzchni podłogi i parapetu oraz zdemontowaniu krat stalowych należy przystąpić
do ostrożnego demontażu istniejącej stolarki.Jeśli nastąpi konieczność należy skuć tynk ościeży w celu
montażu stolarki. Po zamontowaniu okien i uszczelnieniu szczelin pianką polurietanową, odtworzyć skuty
tynk i dwukrotnie pomalować ościeże na kolor biały.
Styk ościeżnica-ściana uzupełnić akrylem.
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SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie
RAZEM
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4,070m2Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni
do 2.0 m2 - na wzór istniejących okien - profil 92 mm,
trzyszybowe drewno sosna klejona Uw=0,77 > W/m2K.

KNR-W 2-02
1009-06

8
d.2

4,560m2Tynk wewnętrzny ościeży otworów o powierzchni ponad
5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. wykonywany
ręcznie kat. III/IV o szerokości do 40 cm

TZKNBK VIII
08-87

9
d.2

11,400mUszczelnienie silikonem wokół ościeżnicyTZKNBK VIII
07-62

analogia

10
d.2

4,560m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
ościeże

KNR 2-02
1505-03

11
d.2

Kosztorys razem

Wymiana okien drewnianych - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

18,450m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3
1013-01

1
d.1

1,044m2Zabezpieczenie parapetów płytą pilśniowąKNR 19-01
0832-03
analogia

2
d.1

4,560m2Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych -
ościeże wewnętrzne

KNR AT-27
0101-03

3
d.1

3,000szt.Demontaż okien drewnianych skrzynkowych o
powierzchni do 2 m2 - ostrożny demontaż od wewnątrz
budynku

KNR 4-01
0354-04
analogia

4
d.1

4,070m2Demontaż i ponowny montaż krat stalowych - R=0,5 -
bez wykucia z muru

KNNR 3
0703-04

5
d.1

0,814m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16

6
d.1

18,450m2Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i
posadzek z parkietu

KNNR-W 3
1014-06

7
d.1


