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Projekty domów Dom Dla Ciebie
ul.Sosnowa 30/2

55-075 Bielany Wrocławskie
tel: 71 311 20 66

KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI   :     DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJ�CY "Mario (B) bez gara�u"
BRAN�A   :     BUDOWLANA

SPORZ�DZIŁ KALKULACJE   :     mgr in�. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA   :     maj 2011 r. (aktualizacja cen I kwartał 2012 r.)

Stawka roboczogodziny   :     14,34 zł
Poziom cen   :     1 kw. 12

NARZUTY
  Koszty po�rednie [Kp] ................................... 65,20 %R, S
  Koszty zakupu [Kz] ........................................ 7,10 %M
  Zysk [Z] .......................................................... 11,40 %R+Kp(R), S+Kp(S)

Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     269 498,42 zł

Słownie:  dwie�cie sze��dziesi�t dziewi�� tysi�cy czterysta dziewi��dziesi�t osiem i 42/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCEN� SPORZ�DZON� DLA OKRE�LENIA SZACUNKOWEJ 
WARTO�CI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWAN� W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁO�ENIU PRZECI�TNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWI�ZA� 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILO�CI OBMIAROWE JAK RÓWNIE� ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW S� ILO�CIAMI PRZYBLI�ONYMI 
I U�REDNIONYMI I MOG� RÓ�NI	 SI� OD ILO�CI RZECZYWISTYCH W ZALE�NO�CI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWI�ZA� MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJ�TYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILO�CI OKRE�LONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALE�Y 
KA�DORAZOWO ZWERYFIKOWA	 NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALE�Y ROZPATRYWA	 Ł�CZNIE Z DOKUMENTACJ� PROJEKTOW�.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2011 r. (aktualizacja cen I kwartał 2012 r.)

Data zatwierdzenia

Prawa autorskie zastrze�one. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez wiedzy i zgody autora zabronione
© Pracownia Projektowa Archeco sp. z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie, ul. Sosnowa 30/2                                     .
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Mario (B) bez gara�u OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Projekty Domów Dom Dla Ciebie
www.domdlaciebie.com.pl

tel: 71 311 20 66

Kosztorys sporz
dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego "Mario (B) bez gara�u"
 
Zało�enia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyj�te roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez wyst�powania wodu gruntowej, 
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym na gruncie rodzimym
- �ciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, �ciany pod płyt
 tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury zewn�trzne z bloczków POROTHERM, �ciany wewn�trzne z bloczków POROTHERM, �cianki działowe z blocz-
ków POROTHERM i płyt g-k na ruszcie metalowym; 
- Nadpro�a z belek prefabrykowanych L19 i monolityczne
- Stropy - drewniany
- Pokrycie dachu: dachówka
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wyko�czeniowe wewn�trzne:
 - tynki wewn�trzne na �cianach murowanych cem-wap kat III
 - okładzina stropu - z płyt g-k na ruszcie systemowym 
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie �cian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewn�trzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin �cian, kominka
- Roboty wyko�czeniowe zewn�trzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna
 - okładziny schodów i tarasów (stref wej�ciowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewn�trzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zró�nicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewn�trznych:
 - uporz
dkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyj�to ceny materiałów wg nowowa� kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2012 - ceny �rednie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyj�to �rednie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2012 - stawki �rednie dla robót inwestycyjnych 
 Wskanik narzutu kosztów po�rednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2012 - narzuty �rednie dla robót inwestycyjnych 
 Wskanik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2012 - narzuty �rednie dla robót inwestycyjnych 
 Wskanik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2012 - narzuty �rednie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzgl�dnia kosztów instalacji wewn�trznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTO�CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto�� Jedn. 
miary

Ilo�� jedn. Wska�nik 
na jednostk�

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 96 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-
MKNI�TEGO

174 709,06 m2pu 111,98 1 560,18 64,83%

2 97 - 138 ROBOTY WYKO�CZENIOWE 94 789,36 m2pu 111,98 846,48 35,17%
RAZEM 269 498,42 m2pu 111,98 2 406,67 100,00

%

Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT 269 498,42

Słownie:   dwie�cie sze��dziesi�t dziewi�� tysi�cy czterysta dziewi��dziesi�t osiem i 42/100 zł

Prawa autorskie zastrze�one. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez wiedzy i zgody autora zabronione
© Pracownia Projektowa Archeco sp. z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie, ul. Sosnowa 30/2                                     .

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 4393


