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Przedmiar robót

Zabezpieczenie Poterny wejsciowej Bastionu Dolnego, Remont bramy górnej Donjon,
Zabezpieczenie murów Bastion Kawaler

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Lokalizacja: Srebrna Góra, działka nr 479 i 480

Inwestor: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul.Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra

Wykonawca: Do wyłonienia



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Zabezpieczenie Poterny wejsciowej Bastionu Dolnego, Remont bramy górnej 
Donjon, Zabezpieczenie murów Bastion Kawaler

1 Rozdział Zabezpieczenie Poterny wejściowej Bastionu Dolnego
1.1 Element Prace przygotowawcze

1.1.1 KNR 1901/114/6 Usunięcie wtórnych mas ziemnych z korony Bastionu Dolnego - przygotowanie do dostępu do 
przedmiotu remontu - analogia m3 10,000

1.1.2 KNR 1901/118/5 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu IV - 
Transport wtórnych mas ziemnych z korony Bastionu Dolnego. m3 10,000

1.1.3 KNR 1901/425/6 Rozebranie deskowania połaci dachu, nachylenie powyżej 120˙% - analogia - rozebranie 
tymczasowego przykrycia Poterny Wejściowej

Wyliczenie ilości robót:

10*13 130,000000

RAZEM: 130,000000 m2 130,000

1.1.4 KNR 1901/424/1 Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu m3 3,800

1.1.5 TZKNBK 
1/807/1

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 25kg na odległość do 
10m w jednym poziomie m3 3,800

1.1.6 TZKNBK 
1/807/2

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 25kg. Dodatek za 
każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie - krotność 10

Wyliczenie ilości robót:

3,8+130*0,0025 4,125000

RAZEM: 4,125000 m3 4,125

1.1.7 KNR 401/108/1 Wywóz rozebranej konstrukcji drewnianej samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, - analogia m3 4,250

1.1.8 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1˙km - analogia - krotność 10 m3 4,250

1.2 Element Prace izolacyjne

1.2.1 TZKNBK 
6/1101/1

Roboty rozbiórkowe ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki podwójnej (poz 132) - 
analogia - Usunięcie gruzu ceramicznego z połaci nad Poterną wejściową

Wyliczenie ilości robót:

8*12+4*8 128,000000

RAZEM: 128,000000 m2 128,000

1.2.2 TZKNBK 
1/101/1

Przenoszenie w nosiłkach dachówki ceramicznej w jednym poziomie na odległość do 30m - Analogia -
oczyszczenie i zabezpieczenie pozostałości pokrycia dachowego dla celów ekspozycji historycznych

Wyliczenie ilości robót:

(128*40*2)/1000 10,240000

RAZEM: 10,240000 1000szt 10,240

1.2.3 TZKNBK 
1/101/3

Przenoszenie w nosiłkach dachówki ceramicznej. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w 
warunkach utrudnionych - krotność 10 1000szt 10,240

1.2.4 TZKNBK 
8/105/5

Czyszczenie ścierne sklepień cylindrycznych, łuków, i arkad (poz 151)
m2 128,000

1.2.5 KNR BC 3/204/1 Czyszczenie powierzchni sklepienia ceglanego strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, 
powierzchnie poziome- analogia m2 128,000

1.2.6 KNR 1901/832/1 Wykonanie spadków zaprawą cementowo-wapienną na białym cemencie - wyrównanie powierzchni - 
analogia m2 128,000

1.2.7 KNR BC 3/301/1 Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniająca z zaprawy uszczelniającej parametry minimum jak dla  
AQUAFIN 2K na powierzchniach narażonych na działanie wilgoci gruntowej, powierzchnia pozioma, 
grubość warstwy 2,00 mm m2 128,000

1.2.8 TZKNBK 
2/302/3

Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnątrz budynku wykop jamisty o powierzchni dna 2.25 m2 z
odrzuceniem ziemi do 3 m lub załadowaniem w gruncie suchym o gleb. do 1 m kat. IV (poz 109)- 
wykonanie dołów chłonnych

Wyliczenie ilości robót:

6,00*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,000

1.2.9 KNR 1901/115/1 Zasypanie wykopów, - analogia - zasypanie dołów chłonnych żwirem 32-63 mm - dod. materiał żwir 
32-63mm m3 12,000

1.2.10 KNR 218/408/2 
(2)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, długości 20˙m, rury Dn˙150-250˙mm, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,5*2 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.2.11 KNRW 
218/517/1 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym, 
akcesoria dodatkowe alternatywne szt 2,000

1.2.12 KNR 228/302/4 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙160˙mm - rury odpływowe drenażu

Wyliczenie ilości robót:

35*2 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

1.2.13 KNR 228/305/4 
(1)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, kolana 45°
szt 4,000

1.2.14 KNR 228/305/4 
(2)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, kolana 90°
szt 2,000
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1.2.15 KNR 228/305/4 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, trójniki
szt 4,000

1.2.16 KNR 228/305/4 
(7)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, złączki elektrooporowe - analogia
szt 4,000

1.2.17 KNR 228/316/2 
(1)

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Fi˙160˙mm -  wykonanie kontroli 
szczelności metodą ciśnienieniową połączeń zgrzewanych, sporządzenie certyfikatu szczelności  - 
analogia - sprawdzenie szczelności odwodnienia przez warstwy izolacyjne próba 2,000

1.2.18 KNR 1901/115/1 Zasypanie wykopów piaskiem, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami - analogia - 
zabezpieczenie konstrukcji bramy - mat. piasek. m3 40,000

1.2.19 KNR 1901/115/4 Dowiezienie piasku taczkami na odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-II - analogia m3 40,000

1.2.20 KNR 1901/115/7 Dowiezienie piasku taczkami, dodatek za każde następne 10˙m - krotność 10 - analogia m3 40,000

1.2.21 KNR 1901/115/3 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, 
kategoria gruntu IV - ziemia z odkładu nad bramą

Wyliczenie ilości robót:

600,000-175 425,000000

RAZEM: 425,000000 m3 425,000

1.2.22 KNR 1901/115/6 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV m3 425,000

1.2.23 KNR 1901/115/7 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za każde następne 10˙m - krotność 10 m3 425,000

1.2.24 KNR 1901/112/3 Wykopy jamiste, o powierzchni dna do 2,25˙m2, w gruncie wilgotnym, głębokość do 1,0˙m2, kategoria 
gruntu IV - pozyskanie materiału do zasypu bramy m3 900,000

1.2.25 KNR 201/309/3 Ręczne przemieszcanie pozyskanego materiału wykonywane przy użyciu przenośników taśmowych , 
kategoria gruntu IV- analogia - odl. 100 m - krotność 2                               Uwaga: ze względu na słabą
nośnosć stropów ceglanych, nie jest możliwy transport samochodowy. m3 900,000

1.2.26 KNR 1901/115/3 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, 
kategoria gruntu IV - zasypanie pozyskanym materiałem bramy dolnej wraz z uformowaniem nasypów m3 900,000

1.2.27 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa ochronna pod właściwą warstwą izolacyjną - włóknina 
ochronna parametry minimum jak dla  np. SECUTEX 300gr/m2.

Wyliczenie ilości robót:

18*5+17*6+16*5+12*5+21*2 374,000000

RAZEM: 374,000000 m2 374,000

1.2.28 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa ochronna pod właściwą warstwą izolacyjną mata 
drenująca . m2 374,000

1.2.29 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa ochronna pod właściwą warstwą izolacyjną włóknina 
ochronna parametry minimum jak dla np. SECUTEX 300gr/m2 . m2 374,000

1.2.30 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa izolacyjna folia HDPE parametry minimum jak dla np. 
CARBOFOL gr. 1,5 mm m2 374,000

1.2.31 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa ochronna pod właściwą warstwą izolacyjną - włóknina 
ochronna parametry minimum jak dla np.SECUTEX 300gr/m2. m2 374,000

1.2.32 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa ochronna pod właściwą warstwą izolacyjną mata 
drenująca . m2 374,000

1.2.33 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa ochronna pod właściwą warstwą izolacyjną włóknina 
ochronna parametry minimum jak dla np. SECUTEX 300gr/m2 . m2 374,000

1.2.34 KNR 1901/115/3 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, 
kategoria gruntu IV - analogia - nadsypanie ziemi nad izolację oraz uformowanie nasypu we włókninie

Wyliczenie ilości robót:

350*0,5 175,000000

RAZEM: 175,000000 m3 175,000

1.2.35 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia -  ukształtowanie nasypu włóknina ochronna parametry minimum
jak dla np. SECUTEX 300gr/m2 .

Wyliczenie ilości robót:

21*3 63,000000

RAZEM: 63,000000 m2 63,000

1.2.36 KNR 202/1217/5 Obramienia z płaskownika nierdzewnego 50x5˙mm na kotwach nierdzewnych fi 8x75mm co 20 cm - 
analogia - zamocowanie foli HDPE do muru

Wyliczenie ilości robót:

3,2+7,4+3+1+1+11+6+6+2+2 42,600000

RAZEM: 42,600000 m 42,600

1.2.37 KNR 202/1216/3 Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali płaskiej, ponad 1.0˙m2 - analogia - nakrycie szybu
brony bramnej z blachy nierdzewnej szt 1,000

1.2.38 KNR 202/1217/5 Obramienia z ceownika ocynkowanego C160 - analogia - ankrowanie szybu brony bramnej - dwa pasy

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2+5,8*2+2*2+6,1*2 30,600000

RAZEM: 30,600000 m 30,600

1.2.39 KNRW 
202/318/1

Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian 
zewnętrznych - analogia - uszczelnienie połączenia płaskownika z folią HDPE a murem. m 42,600

1.2.40 KNRW 
202/1923/8

Próby szczelności zbiorników - analogia - wykonanie kontroli szczelności pakietu izolacji metodą 
podciśnieniową połączeń spawanych oraz metodą ciśnienieniową połączeń zgrzewanych, 
sporządzenie certyfikatów szczelności poszczególnych zgrzewów próba 7,000
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1.2.41 KNR 201/611/3 
(1)

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - analogia - rury
drenażowe PE fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

12+16+16+24 68,000000

RAZEM: 68,000000 m 68,000

1.2.42 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm - analogia - obsybka drenażu z materiału 
przepuszczalnego - żwir 16/32 mm - warstwa potrójna od warstwy dennej do powierzchni terenu.- 
krotność 3

Wyliczenie ilości robót:

68*0,6 40,800000

RAZEM: 40,800000 m2 40,800

1.2.43 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - geowłóknina separująca parametry minimum jak dla np. 
SECUTEX 300gr/m2 pod drenaż od warstwy dennej do powierzchni.

Wyliczenie ilości robót:

68*1,00*2+0,8 136,800000

RAZEM: 136,800000 m2 136,800

1.3 Element Roboty murarskie

1.3.1 TZKNBK 
4/301/15 (2)

Mury nowe z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grub. 1 cegły 
(poz 40) - przemurowanie szybu brony bramnej

Wyliczenie ilości robót:

0,8*5,8*2,2 10,208000

RAZEM: 10,208000 m3 10,208

1.3.2 KNR 1901/422/5 Krążyny do deskowań łukowych i sklepień, z 2 warstw desek, rozpiętość 2,0-5,0˙m, narysowanie m 11,000

1.3.3 KNR 1901/422/6 Krążyny do deskowań łukowych i sklepień, z 2 warstw desek, rozpiętość 2,0-5,0˙m, wykonanie m 11,000

1.3.4 KNR 1901/422/7 Krążyny do deskowań łukowych i sklepień, z 2 warstw desek, rozpiętość 2,0-5,0˙m, ułożenie m 11,000

1.3.5 KNR 1901/422/8 Krążyny do deskowań łukowych i sklepień, z 2 warstw desek, rozpiętość 2,0-5,0˙m, demontaż m 11,000

1.3.6 KNR 1901/421/2 Deskowanie sklepień, powierzchnia 2,0-5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

11*5 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

1.3.7 KNR 1901/348/2 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

4,5*2+5,5*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

1.3.8 KNR 1901/703/2 Odbicie tynków z murów z cegły gotyckiej, tynki z zaprawy cementowej - groszkowanie

Wyliczenie ilości robót:

10,5*9 94,500000

RAZEM: 94,500000 m2 94,500

1.3.9 KNR BC 3/202/3 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchn nie malowanych, sufitowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

10,5*20,5 215,250000

RAZEM: 215,250000 m2 215,250

1.3.10 KNR 1901/322/5 Sklepienia z cegły gotyckiej, cylindryczne, grubość 1˙cegły m2 11,000

1.3.11 KNR 
1901/310/15

Uzupełnienie i naprawa ścian na zaprawie cementowo-wapiennej, mury z cegły gotyckiej, 
(1-2˙m3/miejsce, grubość 1˙cegły), z wystrojem architektonicznym m3 1,900

1.3.12 KNRW 
202/1611/5

Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysokość do 4˙m - analogia - rusztowanie 
wspornikowo-przestrzenne z zabezpieczeniem korytarza komunikacyjnego kolumna 10,000
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2 Rozdział Brama Górna Donjonu
2.1 Element Prace przygotowawcze - zabezpieczające

2.1.1 TZKNBK 
2/303/2

Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnątrz budynku wykop przy odkrywaniu odcinkami istnie. 
fundamentów z odrzuceniem ziemi do 3 m lub załadowanie w gruncie suchym kategorii III (poz 162) - 
analogia - oczyszczenie gzymsu z nadkładu ziemnego -  praca w zabezpieczeniu alpinistycznym - 
wsp. do R=2,00
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8,00*0,75*3 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,000

2.1.2 KNRW 
401/1401/1

Rozbiórka ścian z kamienia, - analogia - rozebranie gzymsu kamiennego sposobem górniczym - 
praca w zabezpieczeniu alpinistycznym - wsp. do R=2,00
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,6*0,80*8 2,304000

RAZEM: 2,304000 m3 2,304

2.1.3 KNR 210/1001/1 Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym, i cementowanie otworów o średnicy 76-93˙mm  i 
głębokości wiercenia do 10˙m, kategoria skał I - analogia - montaż kotew ocynkowanych fi 18 mm -  
kotwy atestowane parametry minimum jak dla np. firmy Minova Arnall - dł. 4 m - osadzenie na kleju 
cementowym np. KL - praca w zabezpieczeniu alpinistycznym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,00*8 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,000

2.1.4 KNR 210/1001/1 Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym, i cementowanie otworów o średnicy 76-93˙mm  i 
głębokości wiercenia do 10˙m, kategoria skał I - analogia - montaż kotew ocynkowanych fi 18 mm -  
kotwy atestowane parametry minimum jak dla np. firmy Minova Arnall - dł. 3 m - osadzenie na kleju 
cementowym np. KL - praca w zabezpieczeniu alpinistycznym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

19*3 57,000000

RAZEM: 57,000000 m 57,000

2.1.5 KNR 210/1001/1 Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym, i cementowanie otworów o średnicy 76-93˙mm  i 
głębokości wiercenia do 10˙m, kategoria skał I - analogia - montaż kotew ocynkowanych fi 18 mm -  
kotwy atestowane parametry minimum jak dla np. firmy Minova Arnall - dł. 2,5 m - osadzenie na kleju 
cementowym np. KL - praca w zabezpieczeniu alpinistycznym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,5*5 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 12,500

2.1.6 KNR 210/1001/1 Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym, i cementowanie otworów o średnicy 76-93˙mm  i 
głębokości wiercenia do 10˙m, kategoria skał I - analogia - montaż kotew ocynkowanych fi 18 mm -  
kotwy atestowane parametry minimum jak dla np. firmy Minova Arnall - dł. 2,0 m - osadzenie na kleju 
cementowym np. KL - praca w zabezpieczeniu alpinistycznym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

2.1.7 KNR 210/1001/1 Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym, i cementowanie otworów o średnicy 76-93˙mm  i 
głębokości wiercenia do 10˙m, kategoria skał I - analogia - montaż kotew ocynkowanych fi 25 mm -  
kotwy atestowane parametry minimum jak dla np. firmy Minova Arnall - dł. 3,0 m - osadzenie na kleju 
cementowym np. KL - praca w zabezpieczeniu alpinistycznym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3*8 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

2.1.8 KNR 218/801/1 
(1)

Próba - analogia - kontrola nośności kotwy z wykonaniem karty badania narastającej siły zrywającej 
dla danej kotwy wg wskazań Inwestora - 50% zabudowanych kotew - praca w zabezpieczeniu 
alpinistycznym

Wyliczenie ilości robót:

(8+19+5+2+8)/2 21,000000

RAZEM: 21,000000 próba 21,000

2.1.9 KNR 403/704/10 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych 
wspornikach, ciąg pionowy, linka o przekroju do 200˙mm2 - analogia - rozpięcie lin zabezpieczających
pomiędzy zamontowanymi kotwami - lina stalowa fi 12 mm - praca w zabezpieczeniu alpinistycznym - 
wsp. do R = 2,00
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7*8+3*8+4*3+8*2 108,000000

RAZEM: 108,000000 m 108,000

2.1.10 KNR 403/711/4 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze naprężające na ścianie - analogia - montaż śrub 
"rzymskich" do naciągu lin stalowych - praca w zabezpieczeniu alpinistycznym - wsp. do R=2,00
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

17*2 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,000
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2.1.11 KNR 401/401/5 Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych, wieńce - analogia - montaż belek 
drewnianych impregnowanych ciśnieniowo  zabezpieczających naroża oraz podtrzymujących 
konstrukcję bramy - praca w zabezpieczeniu alpinistycznym wsp. do R=2,00
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1*5+1,00*9+2,00*8 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

2.1.12 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg - wykonanie konstrukcji wsporczej pomostu 
roboczego - praca w zabezpieczeniu alpinistycznym wsp. do R = 2,00
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(12*62+22*21)/1000 1,206000

RAZEM: 1,206000 t 1,206

2.1.13 KNR 202/1609/1
(1)

Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych, wysokość montażu do 16˙m, nakłady 
podstawowe - montaż w zabezpieczeniu alpinistycznym wsp. do R= 2,00
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

10*3,5 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

2.1.14 KNR 
401/1301/10 (1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), ogrodzenia z siatki - analogia - 
montaż siatki zabezpieczającej nasyp ziemny nad bramą np. siatka Tecco - praca w zabezpieczeniu 
alpinistycznym wsp. do R= 2,00
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7,5*11,00 82,500000

RAZEM: 82,500000 m2 82,500

2.1.15 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa ochronna pod siatkę przeciw przerastaniu traw - 
włóknina ochronna  parametry minimum jak dla np.SECUTEX 300gr/m2. m2 82,500

2.1.16 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa ochronna pod właściwą warstwą izolacyjną włóknina 
ochronna parametry minimum jak dla np. SECUTEX 300gr/m2 .

Wyliczenie ilości robót:

2,00*8 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

2.1.17 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa izolacyjna folia HDPE parametry minimum jak dla np. 
CARBOFOL gr. 1,5 mm m2 16,000

2.1.18 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - analogia - Warstwa ochronna nad właściwą warstwą izolacyjną wraz z 
ukształtowaniem nasypu włóknina ochronna parametry minimum jak dla np. SECUTEX 300gr/m2 .

Wyliczenie ilości robót:

(2,00+1,5)*8 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,000

2.1.19 KNR 1901/115/3 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, 
kategoria gruntu IV - analogia - nadsypanie ziemi nad gzyms z piaskowca uformowanie nasypu we 
włókninie - praca w zabezpieczeniu alpinistycznym wsp. do R=2,00
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8*1,5*0,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,000

2.1.20 KNR 202/1217/5 Obramienia z ceownika ocynkowanego C180 - analogia - rama stalowa ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

6,4*2+1,2*4 17,600000

RAZEM: 17,600000 m 17,600

2.1.21 KNR 404/802/1 Rozebranie konstrukcji wsporczej pod rusztowanie z elementów stalowych - analogia - praca w 
zabezpieczeniu alpinistycznym wsp. do R=2,00
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8*1,5 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

2.2 Element Roboty murarskie

2.2.1 KNR 1901/433/1 Podstemplowanie tymczasowe, w poziomie I piętra - analogia - podparcie gzymsu z piaskowca nad 
bramą.

Wyliczenie ilości robót:

8*1,5 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

2.2.2 KNR 1901/433/5 Podstemplowanie, rozebranie stemplowania, w poziomie I piętra - analogia m2 12,000

2.2.3 TZKNBK 
16/103/3

Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych, o przekroju 
elementów do 0.06 m2 - uzupełnienie gzymsu kamiennego nad wejściem m 2,000

2.2.4 KNR 
1901/310/17

Uzupełnienie i naprawa ścian na zaprawie cementowo-wapiennej, mury z cegły gotyckiej, 
(1-2˙m3/miejsce, grubość 1˙cegły), gzymsy, attyki, portale - w tym konstrukcja wsporcza pod zużyte 
wewnętrzne elementy portalu m3 5,000

2.2.5 KNR 401/1301/8
(1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), - analogia montaż zawiasów 
kutych szt 2,000
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3 Rozdział Zabezpieczenie murów Bastion Kawaler
3.1 Element Roboty porządkowe i murarskie

3.1.1 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z parteru m3 8,000

3.1.2 KNR 1901/422/5 Krążyny do deskowań łukowych i sklepień, z 2 warstw desek, rozpiętość 2,0-5,0˙m, narysowanie m 7,000

3.1.3 KNR 1901/422/6 Krążyny do deskowań łukowych i sklepień, z 2 warstw desek, rozpiętość 2,0-5,0˙m, wykonanie m 7,000

3.1.4 KNR 1901/422/7 Krążyny do deskowań łukowych i sklepień, z 2 warstw desek, rozpiętość 2,0-5,0˙m, ułożenie m 7,000

3.1.5 KNR 1901/422/8 Krążyny do deskowań łukowych i sklepień, z 2 warstw desek, rozpiętość 2,0-5,0˙m, demontaż m 7,000

3.1.6 KNR 1901/421/2 Deskowanie sklepień, powierzchnia 2,0-5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

7*2,5 17,500000

RAZEM: 17,500000 m2 17,500

3.1.7 KNR 1901/321/7 Przemurowanie nadproży łukowych - Analogia do materiału : cegła modularna gotycka , zaprawa na 
białym cemencie m3 8,000


