Remont trzech klatek schodowych w budynku przy ul Wangrata 5 w Węgrowie
Kosztorys ofertowy:
Lp. Rodzaj robót
1.

Załącznik nr 3
Klatka I Klatka II

Klatka III

Wymiana podbitki na daszku przy wejściu do wiatrołapu, malowanie słupów

2.

Wymiana okna w wiatrołapie na okno rozwierno- uchylne PVC dwuszybowe

3.

Wymiana drzwi zewnętrznych z ościeżnicą (aluminium ciepłe, górny panel
przeszklony z samozamykaczem)

4.

Wymiana drugich drzwi wiatrołapu szer. norm. (aluminium ciepłe, górny
panel przeszklony z samozamykaczem) obejmująca zamurowanie
pozostałego otworu

5.

Wymiana drzwi do piwnicy z ościeżnicą na metalowe pełne (kolor do
uzgodnienia z mieszkańcami), dostarczenie po jednym kluczu na mieszkanie

6.

Wymiana grzejników, malowanie rur instalacji c.o.

7.

Wymiana drzwiczek do szachtu

8.

Demontaż wyłączników oświetlenia klatki schodowej

9.

Wymiana przycisków dzwonków z ewentualną przeróbką na podtynkowe

X

X

10. Wyrównanie czoła oraz policzka stopni schodowych
Przeniesienie mocowania balustrad do policzków biegów schodowych z
11. uwzględnieniem normatywnej wysokości oraz przerobieniem barierki do
pierwszego spocznika na mocowaną do ściany
12.

Wymiana domofonów na cyfrowe (kasety aparaty) z wykorzystaniem
istniejącej instalacji, dostarczenie po 1 kluczu oraz 2 breloki na mieszkanie

13. Wymiana przesuwnej osłony wyłazu na dach z malowaniem drabinki
14. Umocowanie widocznych przewodów instalacji w korytkach
Równanie ścian i sufitów klatki schodowej , wiatrołapu (uwzględnić
15. wykonanie sufitu z GK bądź technologii zamiennej), zejścia do piwnicy, z
uwzględnieniem kątowników oraz skuciem istniejącego cokołu)
Gruntowanie, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów klatki
schodowej, wiatrołapu, zejścia do piwnicy farbą lateksową (kolor do
16.
uzgodnienia z mieszkańcami), na wysokość lamperii (1,50 m) malowanie
bezbarwnym lakierem lamperyjnym
17.

Malowanie balustrady klatki schodowej, zejścia do piwnicy (kolor do
uzgodnienia z mieszkańcami), wymiana pochwytu

Wykonanie nawierzchni biegów schodowych (stopnie, podstopnice),
18. podestów, wiatrołapu, zejścia do piwnicy antypoślizgowym gresem
(kolorystyka do uzgodnienia z mieszkańcami)
19. Wymiana tabliy informacyjnej na korkową
Razem netto
Razem netto Klatka I + Klatka II + Klatka III
VAT
Razem brutto

X

X

