Zał. 3 Kosztorysy oraz wyjaśnienie wyceny inwestycji, które nie mają
zrobionych kosztorysów:

1. Odbudowa dwóch wejść do schronu znajdujących się na
terenie parku (aktualnie przykrytych betonowymi płytami
drogowymi).

12500 zł

Wycenę bez kosztorysu (zabrakło czasu) wykonała firma „ANDRO-BUD” z
Połomi. Firma zobowiązała się, że jest w stanie wykonać ten zakres robót.
W skład kosztów wchodzą następujące elementy:
Cegły, zaprawa, stalowe kraty ocynkowane oraz robocizna.

3500 zł

2. Wykonanie instalacji elektrycznej w schronie.

Wycenę wykonali elektrycy posiadający odpowiednie uprawnienia działający w
Rybnickim Stowarzyszeniu Ochrony Zabytków „R-GAW”.
Poniższy kosztorys zawiera ceny z 3 kwartału 2013 roku i może nie odpowiadać
aktualnym cenom. Jest to tylko poglądowy kosztorys, resztę sumy stanowi
robocizna.
Nazwa towaru
Lampa hermetyczna
Zarówka 40W
Puszka natynkowa hermetyczna
Gniazdo hermetyczne
Łącznik krzyżowy hermetyczny
Łącznik jednobiegunowy
Przewód 3x1,5
Przewód 3x2,5
Kostka łączeniowa
Wyłącznik nadprądowy 6A
Wyłącznik nadprądowy 10A
Skrzynka bezpiecznikowa

Ilość
35
35
20
12
12
10
260
145
20
2
1
1

Cena
10,99
2,09
5,39
12,99
10,99
9,49
4,9
4,2
4,67
12,24
15,87
34

Suma
384,65
73,15
107,8
155,88
131,88
94,9
1274
609
93,4
24,48
15,87
34

3. Budowa przyłącza wody i kanalizacji w celu utrzymania
czystości w schronie.

12500 zł

Biuro Obsługi Klienta PWIK przedstawia poszczególne koszta:
1. Mapy do celów projektowych (wykonuje Firma Geodezyjna) – od 1000-1500 zł
2. Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 57,82 zł
3. Projekt przyłącza wodociągowego (może wykonać firma zewnętrzna)- 613,77zł
4.Wykonanie przyłącza wodociągowego:
- wykonanie 1mb przyłącza wodociągowego z robotami ziemnymi - 185,94 zł
- wykonanie 1 mb przyłącza wodociągowego bez robót ziemnych - 64,73 zł
- montaż wewnątrz budynku - 602,53 zł
- usługa budowlana związana z przyłączeniem przewodu do sieci wodociągowej - 877,11 zł
- opłata za przyłączenie do urządzenia wodociągowego - 177,84 zł
5. Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego do 25 mb - 258,30 zł
Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego powyżej 25 mb -452,03 zł
Przyłącze wodociągowe może być również wykonane przez firmę zewnętrzną, wówczas koszt
do poniesienia w PWiK to dwie ostatnie pozycje z pkt.4 (razem. 1054,95 zł). W przypadku
rozebrania nawierzchni (asfaltowej lub kostki brukowej) zostanie wykonany odrębny
kosztorys.

Dodatkowo w dalszej części dokumentu znajdują się warunki przyłącza
dostarczone przez PWIK w Rybniku.
4. Wykonanie wentylacji mechaniczno-grawitacyjnej
zapewniającej bezpieczną eksploatację budowli.

13881 zł

Kosztorys znajduje się w dalszej części dokumentu.

5. Wypiaskowanie wnętrza schronu.

35000 zł

Wycenę (bez kosztorysu) wykonała firma KATEX (www.piaskujemy.com).
Cena za metr kwadratowy czyszczenia cegły schronu to 40zł.

6. Osuszenie wnętrza obiektu.

91000 zł

Wycenę (bez kosztorysu) wykonała rybnicka firma „TBD”. Wycena zawiera
wykonanie osuszania metodą bez wykopową.
7. Odbiór robót i wydanie pozwolenia na użytkowanie
budowli w charakterze użyteczności publicznej (inspekcja
budowlana).

2500 zł

Wycenę przeprowadziła firma „ANDRO-BUD”. Jest to cena za sprawdzenie
stanu technicznego obiektu i wydanie oświadczenia o możliwości bezpiecznego
przebywania w nim osób.
8. Restauracja i montaż drzwi schronowych w ostatnim
wejściu do schronu.

850 zł

Wycenę wykonało Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków „R-GAW”.
W skład ceny wchodzi: demontaż drzwi z wyburzonego schronu, transport
drzwi, piaskowanie, malowanie antykorozyjne oraz montaż w schronie.

