
 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do IDW ZMIENIONY  

na robotę budowlaną pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim” 

 
Znak sprawy: ZP.271.1.2018 

Kosztorys ofertowy ZMIENIONY 

na robotę budowlaną  

pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim” 

 

Dział Zestawienie zaplanowanych robót/prac 
Koszty 

wykonania netto 

Stawka 

VAT 

IA 

 

Branża architektura, konstrukcja 
 

  

 

 

Roboty ziemne 

 

Fundamenty 

Elementy konstrukcyjne parteru 

Elementy konstrukcyjne I piętra 

Elementy konstrukcyjne II piętra 

Dach 

Okna i drzwi PCV i AL 

Ścianki działowe 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne – ściany i sufity 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne – podłogi parteru 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne -podłogi I i II piętra 

Stolarka drzwiowa 

Elewacje 

Pierwsze wyposażenie 

IB Zieleń    

 
Zagospodarowanie terenu 

 
Wiata śmietnikowa 

IIA Branża elektryczna WEWNĘTRZNA   

 

Instalacje mieszkaniowe 

 

Wewnętrzna instalacje zasilające 

Rozdzielnice i szafy 

Oświetlenie piwnic, klatki schodowej i korytarzy 

Oświetlenie awaryjne 

Wyłącznik p.poż. 

Instalacja odgromowa 

Okablowanie teletechniczne główne (WLZ+anteny) 

Instalacja systemu odczytu liczników mediów 

Domofon 

Pomiary od poz. 92 do poz. 109 

IIB Branża elektryczna ZEWNĘTRZNA   

 
Instalacje zewnętrzne 

 
Pomiary poz. 110 i poz. 111 



 

III 

 
Przyłącze i instalacja zewnętrzna wodociągowa oraz przyłącze i 

instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

 

 

 

 

Sieć wodociągowa: 
- roboty ziemne, 
- węzły wodociągowe, 
-rurociągi, 
- płukanie, próby, dezynfekcja, 
- studnia wodomierzowa, 
- roboty towarzyszące  

Sieć kanalizacji sanitarnej : 
- roboty ziemne, 
- studnie rewizyjne, 
- rurociągi, 
- płukanie, próby, 
- roboty towarzyszące 

 

IV 

 
Przyłącze i instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej 

 

 

 

Roboty ziemne 

 

Studnie rewizyjne, separator, osadnik, wpusty deszczowe, 
wpusty korytkowe  

Rurociągi 

Płukanie próby 

Roboty towarzyszące 

 

V 

 

Zewnętrzna niskoparametrowa, preizolowana instalacja c.o. i 

c.w.u. 

 

 

 

Roboty ziemne 

 
Rurociągi 

Próby, uruchomienie 

Roboty towarzyszące 

 

VIA 

 

Wewnętrzna instalacja gazowa 
  

 

 

Rurociągi 
 Próby 

Roboty towarzyszące 

 

VIB 

 

Zewnętrzna instalacja gazowa  
 

 

 

Roboty ziemne 
 Rurociągi 

Próby 

VII 

 

Wewnętrzne instalacje: wodociągowa, sanitarna, c.o. oraz 

technologia kotłowni gazowej  

  

 

 

Kanalizacja sanitarna: 
- roboty ziemne, 
- rurociągi pod posadzką, 

 



 

- piony kanalizacyjne, 

- rozprowarzenia z podejściami do urządzeń,  

- urządzenia 

Instalacja wodociągowa: 
- poziomy wodociągowe, 
- piony wodociągowe, 
- rurociągi w posadzkach, 
- armatura, 
- izolacja 

Instalacja centralnego ogrzewania: 
- poziomy centralnego ogrzewania, 
- piony centralnego ogrzewania, 
- rurociągi pod posadzkami, 
- armatura, 
- grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym, 
- grzejniki łazienkowe 
- izolacja 

Kotłownia gazowa: 
- rurociągi, 
- urządzenia, 
- armatura 
- próby, uruchomienie, 
- izolacja, 
- odprowadzenie spalin, 
- system bezpieczeństwa instalacji gazowej, 

  

  Razem wartość netto (suma Dział IA – VII )  

  

  
  Kwota VAT 

  

  
  Wartość brutto 

  

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:  
W kosztorysie ofertowym należy wpisać wartości w polach oznaczonych ramką, tj. wpisać                
13 liczb: 1) wartość Działu IA., 2) wartość Działu IB., 3) wartość Działu IIA., 4) wartość Działu IIB., 
5) wartość Działu III., 6) wartość Działu IV., 7) wartość Działu V., 8) wartość Działu VIA., 9) wartość Działu 
VIB., 10) wartość Działu VII., 11) Razem wartość netto Dział IA – VII.,  12) Kwota VAT , 13) Wartość brutto. 

 
 

Miejscowość i data  

Nazwa i adres 

Wykonawcy/Pełnomocnika 
 

Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika 

 Nazwisko i imię Podpis osoby 

1.   
2.    
3.   

 


