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Inwestycja:      Adaptacja i wyposa żenie lokalu na utworzenie klubu dzieci ęcego 

                                      w  Wilczy     ul. Karola Miarki 27 

 

 

Inwestor:         Gmina Pilchowice  

    Ul. Damrota 6  44-145 Pilchowice 

 

 

Tytuł projektu:  Zmiana sposobu u żytkowania i przebudowa lokalu mieszkalnego 

w Wilczy przy ul. Karola Miarki 27  na działce:  36 0/175 , 372/176 

 

PRZEDMIAR 

 

 

 

 

Branża:                    KOSZTORYSOWA 

  

 

 

 

Autorzy opracowania: 

 

              Wykonujący:    Grzegorz Podsiadło 

              

             Sprawdzający:    Stanisław   Koperwas 

 

Projektant prowadzący:                             Stanisław   Koperwas   

 

Data wykonania:    lipiec 2013 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

1. Przedmiot i cel opracowania 

2. Podstawa opracowania 

3. Założenia do wyceny 

4. Szczegółowa tabela przedmiarowa 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt kosztorys inwestorski zmiany sposobu 
użytkowania i przebudowy lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na utworzenie 
klubu dziecięcego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy  
przy ul. Karola Miarki 27 w gminie Pilchowice na działkach nr 360/175. 372/176. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• projekt inwentaryzacyjny 
• umowa  nr IRG.30.2013 zawarta w dniu 10.06.2013 pomiędzy Gminą 

Pilchowice i  Zakładem  projektowym  PION.  
• polskie normy i przepisy Prawa Budowlanego 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie   

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

• projekt budowlany 
 

3. ZAŁOŻENIA DO WYCENY 
 
Budynek objęty niniejszym opracowaniem przeznaczony był dotychczas jako 

budynek mieszkalny dla nauczycieli. Niniejsze opracowanie zmienia sposób 

użytkowania budynku z przeznaczeniem na klub dziecięcy dla dzieci w wieku 1 – 3 

lat. Projekt przewiduje zmianę sposobu użytkowania wszystkich pomieszczeń w 

budynku na parterze i poddaszu ( piętrze). W zakres zmian sposobu użytkowania nie 

wchodzą pomieszczenia piwnicy.  

 W zakres przedmiaru wchodzą wszystkie roboty i dostawy potrzebne do 

przystosowania budynku do nowej funkcji. Poprzez opis robót należy rozumieć 

wszystkie roboty w tym roboty towarzyszące (jeżeli nie zostały ujęte w innej części 

tabeli cenowej) i dostawy materiałów potrzebne do zrealizowania danego zakresu. 

 Jednostka miary jest to jednostka w jakiej został dokonany przedmiar. 

Jednostka kpl oznacza „komplet” tutaj np. dostawę wraz z montażem całego 

elementu wraz z jego oprzyrządowaniem (np. rozdzielnice elektryczne z 

wyposażeniem). Cena jednostkowa  oznacza cenę za wykonanie jednostki danego 

opisu robót. W przypadku pojawienia się w tym miejscu tabeli wpisu „ujęto w poz.” 
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(np. branża elektryczna) oznacza, że cena danego elementu została ujęta w innej 

pozycji a opis robót jest tylko uszczegółowieniem innej pozycji. 

Przedmiar nie obejmuje: 

- wymiany istniejących okien, które nie są objęte przebudową 

- robót dodatkowych, które powstałych na skutek ujawnienia się wad ukrytych oraz 

uszkodzeń nieujawnionych w trakcie projektowania przebudowy 

- robót dodatkowych nie wynikających wprost z przyjętej technologii wykonania robót 

objętych projektem lub będących poza zakresem projektu 

 

 W wyżej wymienionych przypadkach oraz wszystkich robotach nie objętych 

przedmiarem o sposobie rozliczenia decyduje inwestor.
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