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    Postępowanie nr 04/05/2018 

 

Post ępowanie w trybie konkursowym na remont  
zewnętrznych elementów budowlanych obiektów  

CKAH w Katowicach ul. Pszczy ńska 10 
 
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu 
zewnętrznych elementów budowlanych obiektów CKAH w Katowicach przy  
ul. Pszczyńskiej 10: 
 podestu wejściowego do budynku C, 
 tarasu ze schodami przy budynku A, 
 wejście do zaplecza gastronomii na poziomie -1 w budynku A, 
 wejście do kotłowni w podziemnym łączniku B. 
 
Prace będą obejmowały: 
1. Wymianę płytek na nowe mrozoodporne na kleju mrozoodpornym i elastycznym. 
2. Wykonanie wszystkich niezbędnych operacji koniecznych dla wymiany płytek  

w tym szczególnie: 
- wylewki na tarasach i podestach z odpowiednich mas, 
- odtworzenie stopni schodowych po skuciu płytek, 
- hydroizolacje.  
 

W załączeniu przekazujemy przedmiar, który nale ży traktowa ć jako wskazówka do 
przygotowania oferty. 

 
 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
 cenę netto + Vat wykonania przedmiotowych prac obejmującą robociznę i materiały 

jako wynagrodzenie ryczałtowe za całość prac, 
 przedstawienie wzorów proponowanych do zabudowania płytek oraz ich parametrów 

technicznych, 
 czas realizacji od podpisania umowy, 
 okres gwarancji, 
 referencje z prac wykonywanych w ostatnim roku o podobnym charakterze. 

 
 

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) lub pocztą elektroniczną na adres 
oferty@biurocentrum.com.pl  do dnia 15.06.2018 r. 
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów 
postępowania.  
 
W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić do  
Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowaka tel. 32 207-21-82. 
 
Oferta powinna by ć ważna co najmniej przez 30 dni licz ąc od dnia 15.06.2018 r.   
Katowice, 04.06.2018 r. 
 

 



  

Przedmiar robót Tarasy i stopnie 

schodowe Katowice Giszowiec  
   

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm 
Ilości 

składowe 
Razem 

1   Prace zabezpieczające        

1.1 
kalkulacja 

indywidualna 

Zabezpieczenie terenu wokół prac – trawnik, 

chodnik , podjazdy 
kpl.   3,000 

    3 kpl. 3,000   

    30,000 
10 

m2 
30,000   

2   Remont tarasów i stopni        

2.1 
KNR 4-01 

0211-0300 

Rozebranie posadzek z  płytek na zaprawie 

cementowej( demontaż płytek z powierzchni 

tarasów i schodów  

 

m2   84,170 

    84,170 m2 84,170   

 

KNR 4-01 

0804-0800 
Zerwanie cokolika  m  13,330 

  13,330 m 13,330  

2.2 
KNR 4-04 

1101-0600 

Wywiezienie gruzu  z terenu rozbiórki przy 

ręcznym załadunkiem i wyładunkiem . nakłady 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 

odl.transp. ponad 1km samochodem dostawczym.  

Krotność = 3 

m3 3  3,870 

    3,870 m3 3,870 11,  

2.3 
KNR 4 – 4  

1101 - 00300 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

ręcznym załadunku i z wyładunkiem .Transport 

samochodem na odl. Do 1km  

m3   3,870 

  3,870 m3  3,870  

2.4 
KNR 4 – 01 

0211-0300 

Skucie nierówności betonu przy głębokości 

skucia do 5cm na ścianach lub podłogach ( 

średnio 3cm)  

 

m2   84,170 

    84,170 m2 84,170   

2.5 

KNR 2 – 02 

1102-0200 

 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 

grubości 20mm,zatartej na gładko  
m2   84,170 

    84,170 m2 84,170   

2.6 

NNRNKB 2-

02U 1130-

0101 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 

mm wykonywane w pomieszczeniach o 

powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) 

m2   84,170 

   84,170 m2 84,170   

2.7 

NNRNKB 2-

02U 1130-

0301 

Dodatek za zmianę grubości o 1 mm warstwy 

wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "CERESIT CN 72" (Orgbud 

W-wa) 

m2   84,170 

 2,   84,170 m2 84,170   

2,2.8 
KNR-K 01 

0113-0200 

Wykonanie dwukrotne impregnacji hydrofobowej 

powierzchni betonowych 
m2  86,160 



  86,160 m2 86,160  

2.9 

NNRNKB 2 

– 02U  

28-05-0400 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 

GRES o wymiarach 30x30 cm układanych na 

zaprawę klejową elastyczną o gr. Warstwy 4mm ( 

posadzka na tarasach )  

m2   50,250 

    50,250 m2 50,250   

3.0 

NNRNKB 2 

-02U  

2809 - 0100 

Cokoliki  z płytek kamionkowych GRES o 

wymiarach 15x15 cm na zaprawach klejowych o 

gr. Warstwy 3mm 

m   13,330 

    13,330 m 13,330   

3.1 

 NNRNKB 2 

– 02U 

2809 - 0500 

Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek 

kamionkowych GRES na zaprawach klejowych  
 mm   13,330  

    

 1313,330 m   13,330  

  

3.2 
KNR 4-04 

1101 - 0300 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi na odległość  1 km 
m3   3,870 

    3,870 m3 3,870   

    
   

  

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start  


