
Opis do kosztorysu 
Likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się na terenie internatu w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie  II etap. 
I. Dane ogólne 

Podstawa opracowania kosztorysu 

Kosztorys sporządzono na podstawie przedmiaru robót  sporządzonego wg.  projektu, opracowano metodą 
uproszczoną w oparciu o jednostkowe ceny  robót wynikające z  analizy rynku,  obowiązujących katalogów 
nakładów rzeczowych, cen materiałów, robocizny i pracy sprzętu oraz  narzutów stosowanych w regionie w 
zakresie robót budowlano-instalacyjnych. 
Kosztorys zawiera: 

1.     strona tytułowa 

2.     opis do kosztorysu 

3.     tabelę elementów scalonych  

3.     kosztorys uproszczony 

4.     przedmiar robót 

II. Lokalizacja                                                                                                                                                      

Omawiany budynek zlokalizowany jest  w Krasnymstawie  przy ulicy PCK 2 . 

III. Charakterystyka budynku i planowanych prac  
Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.  

Parter i piętro budynku użytkowane są jako pokoje dla uczniów Szkoły, pomieszczenia w suterenie użytkowane 

są  jako dydaktyczne i  techniczne  związane z funkcjonowaniem internatu.   

Konstrukcja budynku murowana-ściany z cegły i belitu, stropy Kleina  i częściowo drewniane.  

Stolarka okienna drewniana, drzwiowa aluminiowa i  drewniana.  Instalacje elektryczne, wod-kan, CO. 

IV. Zakres robót 
 
Kosztorys obejmuje II etap robót remontowych, budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń internatu.  

Wykonanie modernizacji  sześciu pokoi dla uczniów Szkoły. Zakres robót określa projekt i sporządzony 

przedmiar robót. Do każdego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych należy zapoznać się z  projektem w 

części opisowej i rysunkowej. W przypadku braku szczegółowego opisu należy posłużyć się odpowiednim 

podręcznikiem opisującym dany rodzaj robót. Ujęty II etap robót obejmuje wykucie istniejących drzwi i 

ościeżnic w pomieszczeniach określonych w przedmiarze. Przekucie otworów w miejscu wskazanym w 

projekcie, wykonanie nadproży i zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych.  Rozbiórkę podłóg i 

niezbędnych warstw podłogowych. Wymurowanie ścianek działowych łazienek  z cegły dziurawki, uzupełnienie 

tynków w miejscach ubytków i przetarcie całej powierzchni ścian i sufitów, malowanie farbą emulsyjną,  . 

Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych według  rodzaju  określonego w  projekcie i przedmiarze, ściany 

w łazienkach obłożone glazurą, podłogi z terakoty. W pokojach wykończenie podłóg z wykładziny 

termozgrzewalnej.  

Wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan i centralnego ogrzewania według projektu, wpięcie, połączenie 

 z istniejącą instalacją Internatu.  
Opracował: 

 


