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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Mur wschodni

1.1 Prace przygotowawcze
1TZKNBK II - Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z szt

d.1.123 wykarczowaniem pni
od ulicy 0 szt 0.000
od wewnątrz 181 szt 181.000

RAZEM 181.000
1.2 Prace izolacyjne

2KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień m
d.1.20106-04 przesiąknięcia wilgocią 60-95%

od ulicy 8.4+9.48+0.76+33.9+20.3+15+2.67+30.79+3.15+48.9+28.8 m 202.150
RAZEM 202.150

1.3 Prace tynkarskie i muraskie
3KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- m2

d.1.30701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
m

2
od wewnatrz 20.53+24.83+34.019+31.54+60.97+36.17+57.20+91.50 356.759
od ulicy 202.15*2.2 m

2 444.730
RAZEM 801.489

4KNR 19-01 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2

d.1.30643-05 m2
analogia

poz.3 m
2

801.489
RAZEM 801.489

5KNR 0-26 Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych m2

d.1.30640-06
analogia

poz.3 m2 801.489
RAZEM 801.489

6KNR 13-23 Rozebranie nakrywy ceramicznej muru - rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o gru- m2

d.1.30101-01 bości muru 1/4 cegły
analogia

49.025*0.6 m2 29.415
RAZEM 29.415

7KNR 19-01 Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

d.1.30828-01
49.42*0.4 m2 19.768

RAZEM 19.768
8TZKNBK VIII Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

d.1.305-147
49.42*0.4 m2 19.768

RAZEM 19.768
9KNR 4-01 Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. m

d.1.30311-08 pochyło
Krotność = 1.5
65.65*0.6 m 39.390

RAZEM 39.390
10KNR 19-01 Spoinowanie rolek z cegieł m2

d.1.30826-05
49.42 m2 49.420

RAZEM 49.420
11KNR 0-26 Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie m2

d.1.30640-06
analogia

49.42 m2 49.420
RAZEM 49.420

12KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założe- m2

d.1.30529-01 nia tablica 9909 kol. 03 poz. 03
m

2
83.35 83.350

RAZEM 83.350
13KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez m2

d.1.30640-03 ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór
m

2
poz.12 83.350

RAZEM 83.350
14KNR 19-01 Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę m2

d.1.30501-03
poz.12 m

2
83.350

RAZEM 83.350
15KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.1.31101-01 kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km
m

3
0.49*202.15 99.054

RAZEM 99.054
16KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.1.31101-04 kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m
3

0.49*202.15 99.054
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RAZEM 99.054

17KNR 19-01 Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły m
d.1.30312-04

5 m 5.000
RAZEM 5.000

18KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła msc
d.1.30314-01

400 msc 400.000
RAZEM 400.000

19KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły msc
d.1.30314-02

150 msc 150.000
RAZEM 150.000

20KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł msc
d.1.30314-03

75 msc 75.000
RAZEM 75.000

21KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła msc
d.1.30315-01

300 msc 300.000
RAZEM 300.000

22KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły msc
d.1.30315-02

125 msc 125.000
RAZEM 125.000

23KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł msc
d.1.30315-03

50 msc 50.000
RAZEM 50.000

24KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 msc
d.1.30316-02 m2

20 msc 20.000
RAZEM 20.000

25KNR 19-01 Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - szt.
d.1.30202-04 przygotowanie i montaż zbrojenia

analogia
10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
26KNR 13-23 Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie m3

d.1.30101-03 cementowo-wapiennej
m34*2.6*0.7+2.4*0.3*0.7 7.784

RAZEM 7.784
27TZKNBK IV - Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułoże- szt.

d.1.3571 niem w kozły - odzysk 10% odkuwanych cegieł
28.5 szt. 28.500

RAZEM 28.500
28KNR 19-01 Uzupełnienie murów przypór z cegły o gr. ponad 1 cegłę m3

d.1.30310-21
poz.26 m3 7.784

RAZEM 7.784
29KNR 19-01 Przemurowanie nadproży łukowych m3

d.1.30321-07
0.75*0.5*1.78*10 m3 6.675

RAZEM 6.675
30KNR 19-01 Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścia- m2

d.1.30807-02 nach płaskich
analogia

poz.3 m2 801.489
RAZEM 801.489

31KNNR 3 Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych m2

d.1.30701-06
1.8*1.3+1.88*1.99 m2 6.081

RAZEM 6.081
1.4 Profile sztukatorskie
32KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm m

d.1.40823-05
4*0.7+4*0.5 m 4.800

gierunki 8*0.5 m 4.000
RAZEM 8.800

2 Mur wschodni wewnętrzny
2.1 Prace izolacyjne
33KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień m

d.2.10106-04 przesiąknięcia wilgocią 60-95%
od ulicy 53.86 m 53.860
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RAZEM 53.860

2.2 Prace tynkarskie, muraskie i malowanie
34KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- m2

d.2.20701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
m

2
225.13 225.130

RAZEM 225.130
35KNR 19-01 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2

d.2.20643-05 m2
analogia

poz.34 m
2

225.130
RAZEM 225.130

36KNR 0-26 Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych-25% m2

d.2.20640-06 powierzchni
analogia

poz.34*0.25 m
2

56.283
RAZEM 56.283

37KNR 19-01 Wykonanie zabezpieczenia korony murów - Izolacje poziome murów z zaprawy wodo- m2

d.2.20606-02 szczelnej mineralnej.
analogia

37.702 m
2

37.702
RAZEM 37.702

38KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.2.21101-01 kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km
m

3
0.49*53.86 26.391

RAZEM 26.391
39KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.2.21101-04 kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m
3

0.49*53.86 26.391
RAZEM 26.391

40KNR 19-01 Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścia- m2

d.2.20807-02 nach płaskich
m

2
poz.34 225.130

RAZEM 225.130
3 Mur północny

3.1 Prace przygotowawcze
41TZKNBK II - Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z szt

d.3.123 wykarczowaniem pni
od ulicy 0 szt 0.000
od wewnątrz 245 szt 245.000

RAZEM 245.000
3.2 Prace izolacyjne
42KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (ro- m3

d.3.20212-01 zebranie opaski)
m

3
0.10*0.45*168.35 7.576

RAZEM 7.576
43KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień m

d.3.20106-04 przesiąknięcia wilgocią 60-95%
od ulicy 58.35+19.92+76.77+23.58+26.73+5.08+13.73+23.42 m 247.580

RAZEM 247.580
44KNR 2-01 Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z go- m3

d.3.20610-07 towego kruszywa
m3analogia poz.42 7.576

RAZEM 7.576
3.3 Prace tynkarskie i murarskie
45KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- m2

d.3.30701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
m2od wewnatrz 88.53+16.05+21.83+28.23+42.3+72.23+100.89+35.82 405.880

od ulicy 247.58*1.97 m
2 487.733

RAZEM 893.613
46KNR 19-01 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2

d.3.30643-05 m2
analogia

poz.45 m
2

893.613
RAZEM 893.613

47KNR 0-26 Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych m2

d.3.30640-06
analogia

poz.45 m
2

893.613
RAZEM 893.613

48KNR 13-23 Rozebranie nakrywy ceramicznej muru - rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o gru- m2

d.3.30101-01 bości muru 1/4 cegły
analogia

(87.633+56.38)*0.6 m2 86.408
RAZEM 86.408
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49KNR 19-01 Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

d.3.30828-01
(87.633+56.38)*0.4 m

2
57.605

RAZEM 57.605
50TZKNBK VIII Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

d.3.305-147
(87.633+56.38)*0.4 m

2
57.605

RAZEM 57.605
51KNR 4-01 Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. m

d.3.30311-08 pochyło
(11.29+19.76+10.64+24.75+29.25-1.33-3.1-1.44-5.08+39.05-1.2-1.25+21.88+ m 92.460
10.88)*0.6

RAZEM 92.460
52KNR 4-01 Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. m

d.3.30311-08 pochyło
Krotność = 1.5
(11.52+32.47+20.03)*0.6 m 38.412

RAZEM 38.412
53KNR 19-01 Spoinowanie rolek z cegieł m2

d.3.30826-05
87.633+56.38+0.18 m

2
144.193

RAZEM 144.193
54KNR 0-26 Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie m2

d.3.30640-06
analogia

poz.53 m
2

144.193
RAZEM 144.193

55KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.3.31101-01 kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km
m

3
0.49*247.58 121.314

RAZEM 121.314
56KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.3.31101-04 kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m30.49*247.58 121.314
RAZEM 121.314

57KNR 19-01 Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły m
d.3.30312-04

8 m 8.000
RAZEM 8.000

58KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła msc
d.3.30314-01

490 msc 490.000
RAZEM 490.000

59KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły msc
d.3.30314-02

180 msc 180.000
RAZEM 180.000

60KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł msc
d.3.30314-03

150 msc 150.000
RAZEM 150.000

61KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła msc
d.3.30315-01

360 msc 360.000
RAZEM 360.000

62KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły msc
d.3.30315-02

150 msc 150.000
RAZEM 150.000

63KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł msc
d.3.30315-03

60 msc 60.000
RAZEM 60.000

64KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 msc
d.3.30316-02 m2

20 msc 20.000
RAZEM 20.000

65KNR 19-01 Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - szt.
d.3.30202-04 przygotowanie i montaż zbrojenia

analogia
30 szt. 30.000

RAZEM 30.000
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66KNR 19-01 Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta 10-20 mm szt.

d.3.30202-05
analogia

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

67KNR 13-23 Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie m3

d.3.30101-03 cementowo-wapiennej
m

3
21*2.4*0.8 40.320

RAZEM 40.320
68TZKNBK IV - Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułoże- szt.

d.3.3571 niem w kozły - odzysk 10% odkuwanych cegieł
28.5 szt. 28.500

RAZEM 28.500
69KNR 19-01 Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę m3

d.3.30308-06
poz.67 m

3
40.320

RAZEM 40.320
70KNR 19-01 Przemurowanie nadproży łukowych m3

d.3.30321-07
1.7*0.4*0.8*6 m

3
3.264

RAZEM 3.264
71KNR 19-01 Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścia- m2

d.3.30807-02 nach płaskich
analogia

poz.45 m
2

893.613
RAZEM 893.613

3.4 Roboty metalowe
72TZKNBK IV - Ręczne wykucie z muru krat o pow. ponad 2 m2 m2

d.3.4563
5 m2 5.000

RAZEM 5.000
73TZKNC N-K/ Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - prosty obiekt

d.3.4XVII t.19-a.1B
12 obiekt 12.000

RAZEM 12.000
74TZKNC N-K/ Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty obiekt

d.3.4XVII t.19-a.1C
analogia

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

75TZKNBK XV Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyro- m2

d.3.40545-01 bów z żelaza
m22.2+1.57+0.81+1.56+1.59+7.84 15.570

RAZEM 15.570
76TZKNC N-K/ Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź orga- dm2

d.3.4XVII t.02-a.1A nicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char.
prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm
2

poz.75*100*0.5 778.500
RAZEM 778.500

77TZKNC N-K/ Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju dm2

d.3.4XVII t.10-a.1A arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty
dm

2
poz.75*100*0.1 155.700

RAZEM 155.700
78TZKNC N-K/ Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - pły- cm spo-

d.3.4XVII t.11-a.1A ty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub iny
średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty
155 cm spo- 155.000

iny
RAZEM 155.000

79TZKNC N-K/ Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, na- dm2 lub
d.3.4XVII t.13-a.1A czynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio dm

złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty
dm

2
 lub1557*0.1 155.700

dm
RAZEM 155.700

80KNR-W 4-01 Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

d.3.41212-06
poz.75 m

2
15.570

RAZEM 15.570
81KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

d.3.41212-05
poz.75 m

2
15.570

RAZEM 15.570
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82TZKNC N-K/ Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - prosty obiekt

d.3.4XVII t.19-a.1B
analogia

12 obiekt 12.000
RAZEM 12.000

83TZKNC N-K/ Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty obiekt
d.3.4XVII t.19-a.1C

analogia
1 obiekt 1.000

RAZEM 1.000
84KNR 19-01 Osadzenie krat metalowych w ścianach murowanych m2

d.3.40345-05
5 m

2
5.000

RAZEM 5.000
3.5 PRACE KONSERWATORSKIE - KAMIEŃ ŁAMANY
85TZKNBK VIII Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi (kamień m2

d.3.505-148 łamany)
m25.82+17.14 22.960

RAZEM 22.960
86KNR 19-01 Odgrzybianie lica kamiennego muru metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad m2

d.3.50643-05 5,0 m2
analogia

poz.85 m
2

22.960
RAZEM 22.960

87KNR 19-01 Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin m2

d.3.50826-05
poz.85 m2 22.960

RAZEM 22.960
88KNR 0-26 Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie m2

d.3.50640-06
analogia

poz.85 m2 22.960
RAZEM 22.960

3.6 Profile sztukatorskie
89KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm m

d.3.60823-05
4*0.9+4*0.6+2*0.8+2*0.5+2*0.85+2*0.6 m 11.500

gierunki 16*0.5 m 8.000
RAZEM 19.500

4 Mur zewnętrzny zachodni
4.1 Prace przygotowawcze
90TZKNBK II - Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z szt

d.4.123 wykarczowaniem pni
od ulicy 0 szt 0.000
od wewnątrz 182 szt 182.000

RAZEM 182.000
4.2 Prace izolacyjne
91KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień m

d.4.20106-04 przesiąknięcia wilgocią 60-95%
od ulicy 5.52+24.46+22.08+22.49+17.76+18.83+13.85+27.96+8.78+21.22 m 182.950

RAZEM 182.950
4.3 Prace tynkarskie i muraskie
92KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- m2

d.4.30701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
m

2
od wewnatrz 10.08+1.64+7.52+19.44+10.52+4.42+27.94+8.85+51.53+44.94+29.93+8.43+ 351.760

61.54+21.76+43.22
m

2
od ulicy 182.95*1.95 356.753

RAZEM 708.513
93KNR 19-01 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2

d.4.30643-05 m2
analogia

poz.92 m
2

708.513
RAZEM 708.513

94KNR 0-26 Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych m2

d.4.30640-06
analogia

poz.92 m
2

708.513
RAZEM 708.513

95KNR 13-23 Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/4 cegły m2

d.4.30101-01 Krotność = 1.5
analogia

(2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24)*0.75 m2 55.463
RAZEM 55.463

96KNR 19-01 Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

d.4.30828-01
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(2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24)*0.25 m2 18.488

RAZEM 18.488
97TZKNBK VIII Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

d.4.305-147
(2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24)*0.25 m

2
18.488

RAZEM 18.488
98KNR 4-01 Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. m

d.4.30311-08 pochyło
Krotność = 1.5
(5.52+3.67+3.67+0.78+12+5.72+5.54+7.93+1.14+2.3+4.49+1.77+0.88+0.88+0.88+ m 96.360
4.97+2.44+17.76+8.61+3.38+4.57-2.27+1.83+2.06+27.96)*0.75

RAZEM 96.360
99KNR 19-01 Spoinowanie rolek z cegieł m2

d.4.30826-05
2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24+0.18 m

2
74.130

RAZEM 74.130
100KNR 0-26 Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie m2

d.4.30640-06
analogia

poz.99 m
2

74.130
RAZEM 74.130

101KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.4.31101-01 kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km
m

3
0.49*182.95 89.646

RAZEM 89.646
102KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.4.31101-04 kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m
3

0.49*182.95 89.646
RAZEM 89.646

103KNR 19-01 Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły gotyckiej m
d.4.30312-04

5 m 5.000
RAZEM 5.000

104KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła msc
d.4.30314-01

336 msc 336.000
RAZEM 336.000

105KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły msc
d.4.30314-02

126 msc 126.000
RAZEM 126.000

106KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł msc
d.4.30314-03

105 msc 105.000
RAZEM 105.000

107KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła msc
d.4.30315-01

252 msc 252.000
RAZEM 252.000

108KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły msc
d.4.30315-02

126 msc 126.000
RAZEM 126.000

109KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł msc
d.4.30315-03

40 msc 40.000
RAZEM 40.000

110KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 msc
d.4.30316-02 m2

12 msc 12.000
RAZEM 12.000

111KNR 19-01 Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - szt.
d.4.30202-04 przygotowanie i montaż zbrojenia

analogia
20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
112KNR 19-01 Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta 10-20 mm szt.

d.4.30202-05
analogia

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

113KNR 13-23 Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie m3

d.4.30101-03 cementowo-wapiennej
m

3
10*2.2*0.8 17.600
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RAZEM 17.600

114 TZKNBK IV - Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułoże- szt.
d.4.3 571 niem w kozły - odzysk 50% odkuwanych cegieł

analogia
142.5 szt. 142.500

RAZEM 142.500
115 KNR 19-01 Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia twardego na zapra- m3

d.4.3 0309-07 wie cementowo-wapiennej
m310*2.2*0.8 17.600

RAZEM 17.600
116 KNR 19-01  Przemurowanie nadproży łukowych m3

d.4.3 0321-07

m
3

1.7*0.4*0.8*6 3.264
RAZEM 3.264

117 KNR 19-01 Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścia- m2

d.4.3 0807-02 nach płaskich
m2poz.92 708.513

RAZEM 708.513
4.4 Roboty metalowe
118 TZKNC N-K/ Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty obiekt

d.4.4 XVII t.19-a.1C
1 obiekt 1.000

RAZEM 1.000
119 TZKNBK XV Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyro- m2

d.4.4 0545-01 bów z żelaza
m

2
6.96 6.960

RAZEM 6.960
120 TZKNC N-K/ Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź orga- dm2

d.4.4 XVII t.02-a.1A nicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char.
prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm
2

poz.119*100*0.5 348.000
RAZEM 348.000

121 TZKNC N-K/ Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju dm2

d.4.4 XVII t.10-a.1A arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty
dm

2
poz.119*100*0.5 348.000

RAZEM 348.000
122 TZKNC N-K/ Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - pły- cm spo-

d.4.4 XVII t.11-a.1A ty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub iny
średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty
100 cm spo- 100.000

iny
RAZEM 100.000

123 TZKNC N-K/ Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, na- dm2 lub
d.4.4 XVII t.13-a.1A czynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio dm

złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty
dm

2
 lub696*0.5 348.000

dm
RAZEM 348.000

124 KNR-W 4-01 Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

d.4.4 1212-06
poz.119 m

2
6.960

RAZEM 6.960
125 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

d.4.4 1212-05
poz.119 m

2
6.960

RAZEM 6.960
126 TZKNC N-K/ Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty obiekt

d.4.4 XVII t.19-a.1C
analogia

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

4.5 Profile sztukatorskie
127 KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm m

d.4.5 0823-05
4*0.84+4*0.7 m 6.160

gierunki 8*0.5 m 4.000
RAZEM 10.160

5 Mur południowy (brama)
5.1 Prace izolacyjne
128 KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 77 cm - stopień m

d.5.1 0106-05 przesiąknięcia wilgocią 60-95%
od ulicy 5.35-2.7 m 2.650

RAZEM 2.650
5.2 Prace tynkarskie i murarskie
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129KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- m2

d.5.20701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
m

2
40.97 40.970

RAZEM 40.970
130KNR 19-01 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2

d.5.20643-05 m2
analogia

poz.129 m
2

40.970
RAZEM 40.970

131KNR 0-26 Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych m2

d.5.20640-06
analogia

poz.129 m
2

40.970
RAZEM 40.970

132KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założe- m2

d.5.20529-01 nia tablica 9909 kol. 03 poz. 03
m

2
3.75 3.750

RAZEM 3.750
133KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez m2

d.5.20640-03 ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór
m

2
poz.132 3.750

RAZEM 3.750
134KNR 19-01 Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę m2

d.5.20501-03
poz.132 m

2
3.750

RAZEM 3.750
135KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.5.21101-01 kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km
m

3
0.49*5.35 2.622

RAZEM 2.622
136KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.5.21101-04 kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 14

m
3

0.49*5.35 2.622
RAZEM 2.622

137KNR 19-01 Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły gotyckiej m
d.5.20312-04

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

138KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła msc
d.5.20314-01

10 msc 10.000
RAZEM 10.000

139KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły msc
d.5.20314-02

4 msc 4.000
RAZEM 4.000

140KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł msc
d.5.20314-03

1 msc 1.000
RAZEM 1.000

141KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła msc
d.5.20315-01

6 msc 6.000
RAZEM 6.000

142KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły msc
d.5.20315-02

2 msc 2.000
RAZEM 2.000

143KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł msc
d.5.20315-03

1 msc 1.000
RAZEM 1.000

144KNR 19-01 Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - szt.
d.5.20202-04 przygotowanie i montaż zbrojenia

analogia
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
145KNR 19-01 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej m2

d.5.20811-02 na belkach, słupach i pilastrach
m

2
poz.129 40.970

RAZEM 40.970
5.3 Roboty metalowe
146TZKNC N-K/ Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty obiekt

d.5.3XVII t.19-a.1C
10
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2 obiekt 2.000

RAZEM 2.000
147TZKNC N-K/ Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź orga- dm2

d.5.3XVII t.02-a.1A nicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char.
prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm
2

poz.148*100 696.000
RAZEM 696.000

148TZKNBK XV Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyro- m2

d.5.30545-01 bów z żelaza
m

2
6.96 6.960

RAZEM 6.960
149TZKNC N-K/ Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju dm2

d.5.3XVII t.10-a.1A arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty
dm

2
poz.148*100*0.15 104.400

RAZEM 104.400
150TZKNC N-K/ Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - pły- cm spo-

d.5.3XVII t.11-a.1A ty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub iny
średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty
120 cm spo- 120.000

iny
RAZEM 120.000

151TZKNC N-K/ Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, na- dm2 lub
d.5.3XVII t.13-a.1A czynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio dm

złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty
dm

2
 lub696*0.15 104.400

dm
RAZEM 104.400

152TZKNC N-K/ Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - przedmioty dm2 lub
d.5.3XVII t.13-b.2B o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. średnio złożonym; pow. rzeź- dm

biona; st. trudności - trudny
dm

2
 lub696*0.05 34.800

dm
RAZEM 34.800

153KNR-W 4-01 Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

d.5.31212-06
poz.148 m2 6.960

RAZEM 6.960
154KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

d.5.31212-05
poz.148 m2 6.960

RAZEM 6.960
155TZKNC N-K/ Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty obiekt

d.5.3XVII t.19-a.1C
analogia

2 obiekt 2.000
RAZEM 2.000

5.4 Profile sztukatorskie
156KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowe o pro- m

d.5.40823-07 mieniu do 1 m
5.35 m 5.350

dobicia 2*0.25 m 0.500
gierunki 8*0.5 m 4.000

RAZEM 9.850
157KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - głowice pilas- m

d.5.40823-07 trów
1.1*2 m 2.200

dobicia 4*0.25 m 1.000
gierunki 8*0.5 m 4.000

RAZEM 7.200
6 Kaplica I

6.1 Prace izolacyjne
158KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 90 cm - stopień m

d.6.10106-06 przesiąknięcia wilgocią 60-95%
4.15 m 4.150

RAZEM 4.150
159KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień m

d.6.10106-04 przesiąknięcia wilgocią 60-95%
4.15*1+4.35*2 m 12.850

RAZEM 12.850
6.2 Elewacje wschodnia, południowa i zachodnia

6.2.1 Prace tynkarskie i murarskie elewacji wschodniek, południowej i zachodniej
160KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- m2

d.6.20701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
.1
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(4.15+4.35+4.15)*(3.68-0.34)+3.14*1.7*1.7 m2 51.326

RAZEM 51.326
161KNR 19-01 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2

d.6.20643-05 m2
.1analogia

poz.160 m
2

51.326
RAZEM 51.326

162KNR 0-26 Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego m2

d.6.20640-06
.1analogia

poz.160 m
2

51.326
RAZEM 51.326

163KNR 13-23 Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie m3

d.6.20101-03 cementowo-wapiennej
.1analogia

2*3.14*1.7*0.5*0.4 m
3

2.135
RAZEM 2.135

164KNR 19-01 Gzymsy, attyki, portale w murze z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły m3

d.6.20308-04
.1

poz.163 m
3

2.135
RAZEM 2.135

165KNR 19-01 Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły m
d.6.20312-04

.1
4 m 4.000

RAZEM 4.000
166KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła msc

d.6.20314-01
.1

24 msc 24.000
RAZEM 24.000

167KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły msc
d.6.20314-02

.1
16 msc 16.000

RAZEM 16.000
168KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł msc

d.6.20314-03
.1

6 msc 6.000
RAZEM 6.000

169KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła msc
d.6.20315-01

.1
18 msc 18.000

RAZEM 18.000
170KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły msc

d.6.20315-02
.1

12 msc 12.000
RAZEM 12.000

171KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł msc
d.6.20315-03

.1
6 msc 6.000

RAZEM 6.000
172KNR 19-01 Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - szt.

d.6.20202-04 przygotowanie i montaż zbrojenia
.1analogia

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

173KNR 19-01 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o m2

d.6.20805-03 pow. 5 m2 w jednym miejscu
.1

(4.15+4.35)*(3.34-0.26)+1.4*1.4*3.14*0.5 m
2

29.257
RAZEM 29.257

174KNR 19-01 Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścia- m2

d.6.20807-02 nach płaskich
.1

1.2*(4.35+2*4.15) m
2

15.180
RAZEM 15.180

175KNR 19-01 Wykonanie tynków zewnętrznych - kat. III o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich m2

d.6.20807-02
.1
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4.15*3.34+2.28*1.4+0.5*3.14*1.14*1.14-3.14*0.4*0.62-poz.174 m2 3.135

RAZEM 3.135
176KNR 19-01 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej m2

d.6.20811-02 na belkach, słupach i pilastrach
.1

2*(0.43*2.38)+2*(1.35*(0.3+0.52))+(2.14*0.86-0.5*3.14*1.0*0.7)+4.25*0.2 m
2

5.852
RAZEM 5.852

177KNR 19-01 Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwy- m
d.6.20825-01 kłym

.1
0.7*16+10*0.9+2*1.0+2*1.3+2*1.5+2*0.6 m 29.000

RAZEM 29.000
178KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład- m2

d.6.21305-04 kich
.1analogia

poz.174+poz.175+poz.176+poz.177 m
2

53.167
RAZEM 53.167

6.2.2 Prace sztukatorskie
179KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm m

d.6.20823-07
.2

2*4.15+4.35 m 12.650
gierunki 6*0.5 m 3.000
dobicia 2*0.25 m 0.500

RAZEM 16.150
180KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia m

d.6.20823-08 Krotność = 2
.2

2*4.15+4.35 m 12.650
gierunki 2*0.5 m 1.000
dobicia 2*0.25 m 0.500

RAZEM 14.150
181KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowy m

d.6.20823-07
.2

profil szczytu 0.5*2*3.14*1.7 m 5.338
dobicia 4*0.25 m 1.000

RAZEM 6.338
182KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - łukowy o m

d.6.20823-08 promieniu do 2 m
.2 Krotność = 2

profil szczytu 0.5*2*3.14*1.7 m 5.338
dobicia 2*0.25 m 0.500

RAZEM 5.838
183KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm - łukowy o pro- m

d.6.20823-05 mieniu do 2 m
.2

górny profil 0.5*1*0.75*3.14 m 1.178
otworu wejś-
ciowego

RAZEM 1.178
184KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm m

d.6.20823-05
.2

głowice pilas- (0.52+0.38)*2 m 1.800
trów
profil dolny 4.15 m 4.150
gzymsu wień-
czącego
gierunki 1*0.5*2 m 1.000
dobicia 2*0.25*4 m 2.000

RAZEM 8.950
185KNR 19-01 Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm m

d.6.20823-04
.2

głowice pilas- (0.2+0.5+0.2)*2 m 1.800
trów
gierunki 2*0.5 m 1.000
dobicia 2*0.25 m 0.500

RAZEM 3.300
186TZKNBK IX Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm z brudu m

d.6.25405-05 przy użyciu szczotek - element z materiału szlachetnego
.2

2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
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187TZKNBK IX Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm - zdjęcie m

d.6.25405-07 farby emulsyjnej - element z materiału szlachetnego
.2

2.8 m 2.800
RAZEM 2.800

188TZKNBK IX Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm - zdjęcie m
d.6.25405-08 farby olejnej - element z materiału szlachetnego

.2
2.8 m 2.800

RAZEM 2.800
189TZKNBK IX Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - pod- model

d.6.20501b cyzelowanie 0.5m
.2

1 model 1.000
0.5m

RAZEM 1.000
190TZKNBK IX Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - uzu- model

d.6.20501b pełnianie ubytków metodą narzutową - procent zniszczenia 40% zaprawa szlachetna 0.5m
.2

1 model 1.000
0.5m

RAZEM 1.000
191TZKNBK IX Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. do 0.25 m2z brudu przy użyciu szt.

d.6.25430-01 szczotek
.2

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

192TZKNBK IX Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. do 0.25 m2- zdjęcie farby emulsyj- szt.
d.6.25430-03 nej

.2
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
193TZKNBK IX Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. do 0.25 m2- zdjęcie farby olejnej szt.

d.6.25430-04
.2

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

194TZKNBK IX Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 - podcyzelowanie szt.
d.6.22901a

.2
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
195TZKNBK IX Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 - uzupełnianie ubytków metodą narzu- szt.

d.6.22901a tową - procent zniszczenia 20% zaprawa szlachetna
.2

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

196KNR 19-01 Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm m2

d.6.21302-07
.2

poz.179*0.4+poz.180*0.1+poz.181*0.4+poz.182*0.1+poz.184*0.3+poz.185*0.25+ m
2

15.324
2.8*0.25+2*0.4*0.3*0.5

RAZEM 15.324
6.2.3 Elementy metalowe

197TZKNC N-K/ Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - trudny - obiekt
d.6.2XVII t.19-b.1B krata w wejściu

.3analogia
3 obiekt 3.000

RAZEM 3.000
198TZKNBK XV Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyro- m2

d.6.20545-01 bów z żelaza
.3

(3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100 m
2

358.800
RAZEM 358.800

199TZKNC N-K/ Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź orga- dm2

d.6.2XVII t.02-a.1A nicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char.
.3 prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm
2

(3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100 358.800
RAZEM 358.800

200TZKNC N-K/ Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju dm2

d.6.2XVII t.10-a.1A arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty
.3

(3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100*0.1 dm
2

35.880
RAZEM 35.880
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201TZKNC N-K/ Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - pły- cm spo-

d.6.2XVII t.11-a.1A ty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub iny
.3 średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

50 cm spo- 50.000
iny

RAZEM 50.000
202TZKNC N-K/ Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, na- dm2 lub

d.6.2XVII t.13-a.1A czynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio dm
.3 złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm
2
 lub(3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100*0.1 35.880

dm
RAZEM 35.880

203TZKNC N-K/ Rekonstrukcja w metalu całości lub fragmentów - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju dm2

d.6.2XVII t.15-b.1B arch. o char. prostym; pow. rzeźbiona; st. trudności - trudny
.3

(3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100*0.03 dm
2

10.764
RAZEM 10.764

204TZKNBK XXII Krata okienna w ramie z płaskownika, rama wypełniona elementami z prętów okrąg- m2

d.6.20711-01 łych krępowanych w ślimaki, elipsy i podwójne 8, elementy wzajemnie się przenikają i
.3 zakończone są odkutymi liśćmi, kwiatami lub szyszkami

m23.14*0.4*0.65 0.816
RAZEM 0.816

205TZKNBK XV Pomalowanie minią okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych m2

d.6.20546-01
.3

3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65 m
2

4.404
RAZEM 4.404

206TZKNBK XV Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych - m2

d.6.20547-01 pierwszy raz
.3

3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65 m
2

4.404
RAZEM 4.404

207KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

d.6.21212-05
.3

3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65 m
2

4.404
RAZEM 4.404

208KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

d.6.21212-08
.3

3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65 m
2

4.404
RAZEM 4.404

209TZKNC N-K/ Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - trudny obiekt
d.6.2XVII t.19-b.1B

.3analogia
4 obiekt 4.000

RAZEM 4.000
6.3 Wnętrze

6.3.1 Prace tynkarskie
210KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- m2

d.6.30701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (tynki gładkie)
.1

(3.5*2+2*3.0)*3.63 m2 47.190
RAZEM 47.190

211KNR 0-26 Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego m2

d.6.30640-06
.1analogia

poz.210 m2 47.190
RAZEM 47.190

212KNR 4-01 Uzupełnienie tynków cementowych kat. III o podłożach z cegły ( do 5 m2 w 1 miejscu m2

d.6.30728-03 )
.1

poz.210 m
2

47.190
RAZEM 47.190

213KNR 19-01 Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2

d.6.30707-02 wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2 - tynk renowa-
.1 cyjny

m
2

(3.5*2+2*3.0)*1.2 15.600
RAZEM 15.600

214KNR 19-01 Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2

d.6.30707-02 wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2
.1

poz.212-poz.213 m2 31.590
RAZEM 31.590
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215KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład- m2

d.6.31305-04 kich
.1analogia

poz.210 m
2

47.190
RAZEM 47.190

216KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.6.31101-01 kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km
.1

0.5 m
3

0.500
RAZEM 0.500

217KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.6.31101-04 kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
.1 Krotność = 9

m
3

0.5 0.500
RAZEM 0.500

6.3.2 Marmurowy pomnik nagrobny - relief do głębokości 2,5 cm
218TZKNBK Demontaż postumentów,obelisków,trzonów,latarń itp. o objęt.do 0.1 m3/szt. szt.

d.6.3XVIm 0111-
.207

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

219TZKNBK Demontaż postumentów,obelisków,trzonów,latarń itp. o objęt.do 0.3 m3/szt. szt.
d.6.3XVIm 0111-

.208
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
220TZKNC N-K/ Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne m2

d.6.3VI 1/1-c
.2

5.08 m
2

5.080
RAZEM 5.080

221TZKNC N-K/ Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń dm2

d.6.3VI 1/3-c wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne
.2

poz.220*100 dm
2

508.000
RAZEM 508.000

222TZKNC N-K/ Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną dm2

d.6.3VI 1/13-c (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne
.2

poz.221 dm
2

508.000
RAZEM 508.000

223TZKNC N-K/ Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) dm2

d.6.3VI 1/14-b
.2analogia

poz.221*0.3 dm
2

152.400
RAZEM 152.400

224TZKNC N-K/ Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. dm2

d.6.3VI 2/4-a
.2analogia

poz.221*0.02 dm
2

10.160
RAZEM 10.160

225TZKNC N-K/ Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. dm2

d.6.3VI 2/3-a
.2analogia

poz.221 dm
2

508.000
RAZEM 508.000

226TZKNC N-K/ Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie dm2

d.6.3VI 4/2-a zgodnie z kolorem, użyleniem i przezroczystością otoczenia) - 3% powierzchni
.2

poz.221*0.03 dm
2

15.240
RAZEM 15.240

227TZKNC N-K/ Przywrócenie pierwotnego poloru wraz z czynnościami przygotowawczymi dm2

d.6.3VI 4/7-a
.2

poz.221 dm
2

508.000
RAZEM 508.000

228TZKNBK Montaż postumentów,obelisków,trzonów,latarń itp. o objęt.do 0.1 m3/szt. szt.
d.6.3XVIm 0111-

.207
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
229TZKNBK Montaż postumentów,obelisków,trzonów,latarń itp. o objęt.do 0.3 m3/szt. szt.

d.6.3XVIm 0111-
.208

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000

6.3.3 Posadzka
230TZKNBK Demontaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 15 m/m2 m2

d.6.3XVIm 0109-
.303

3.1*3.0 m
2

9.300
RAZEM 9.300

231KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- m3

d.6.31101-01 kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km
.3

1*0.3 m
3

0.300
RAZEM 0.300

232KNR 2-02 Podkłady betonowe na stropie m3

d.6.31101-02
.3

3.1*3.0*0.2 m
3

1.860
RAZEM 1.860

233KNR AT-33 Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm - wykonanie izolacji m2

d.6.30102-03
.3analogia

3.1*3.0 m
2

9.300
RAZEM 9.300

234KNR AT-33 Szpachlowanie gruntujące - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm - wykonanie izo- m2

d.6.30102-04 lacji
.3analogia Krotność = 3

m
2

3.1*3.0 9.300
RAZEM 9.300

235KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie Cerinolem m2

d.6.30635-01 ZH ręcznie - wykonanie izolacji
.3

3.1*3.0 m
2

9.300
RAZEM 9.300

236KNR 2-02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

d.6.30205-01
.3

1
RAZEM 0.000

237KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez m2

d.6.30640-03 ciśnienia
.3

1 m
2

1.000
RAZEM 1.000

238TZKNC N-K/ Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń dm2

d.6.3VI 1/3-b wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec
.3

poz.230*100 dm
2

930.000
RAZEM 930.000

239TZKNBK Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 15 m/m2 m2

d.6.3XVIm 0109-
.303

3.1*3.0 m2 9.300
RAZEM 9.300

6.4 Kopuła i roboty pokrywcze
240KNR 13-23 Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa m2

d.6.40106-02
analogia

0.5*3.14*4*1.6+0.8*(4.45*2+4.3+2*0.6) m
2

21.568
RAZEM 21.568

241TZKNBK V - Wykon.rozbiórki deskowania z posort.odzyskan.materiału,oczyszcz.z gwoździ i m2

d.6.4219 zgrubnie z zanieczyszcz.- pochyl.połaci do 85 %
m

2
0.5*3.14*4*1.6+0.8*(4.45*2+4.3+2*0.6) 21.568

RAZEM 21.568
242KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej z ze- m2

d.6.40701-04 rwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2
m

2
0.5*4*3.14*1.5*0.5 4.710

RAZEM 4.710
243TZKNBK V - Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z m3

d.6.4215 wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie)
m30.69 0.690

RAZEM 0.690
244TZKNBK V - Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2

d.6.4236
poz.241 m

2
21.568

RAZEM 21.568
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245TZKNBK VIII Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach m2

d.6.406-20
poz.242 m

2
4.710

RAZEM 4.710
246TZKNBK V - Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Płatwie dł.ponad m

d.6.4089 3 m, przekrój do 180 cm2
Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów

m
3

3.96 3.960

60 m 60.000
RAZEM 60.000

247TZKNBK V - Szalowanie karnesówką połaci cebulasto-kopulastych (wież)o grub desek 32 mm po- m2

d.6.4176 wierzchni 10-25 m2
m

2
0.5*3.14*4*1.6+0.8*(4.45*2+4.3+2*0.6) 21.568

RAZEM 21.568
248KNR 19-01 Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 20 x 20 cm - pow. krycia poniżej m2

d.6.40534-02 25 m2
m

2
poz.241 21.568

RAZEM 21.568
249KNR 19-01 Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 20 x 20 cm - pow. krycia poniżej m2

d.6.40534-02 25 m2
m

2
poz.241 21.568

RAZEM 21.568
250TZKNBK V - Wymiana podsufitki z desek grub. 25 mm m2

d.6.4076
1.4*3.14*4*0.5 m

2
8.792

RAZEM 8.792
251TZKNBK VIII Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach m2

d.6.406-20
poz.250 m

2
8.792

RAZEM 8.792
252TZKNBK VIII Tynk kat.IV o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach krzyżo- m2

d.6.408-99 wych,gotyckich,kopulastych,żaglowych
m

2
0.5*4*3.14*1.5 9.420

RAZEM 9.420
253TZKNBK VIII Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.stropów i pow.osiatkowanych z m2

d.6.406-24 przygotowaniem zaprawy
m

2
poz.252 9.420

RAZEM 9.420
254KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład- m2

d.6.41305-04 kich
analogia

poz.252 m
2

9.420
RAZEM 9.420

255KNNR 4 Izolacje z materiałów rolowych powierzchni murowanych - warstwa wyrównawcza z m2

d.6.41510-03 zaprawy cementowej grub.2 cm
m

2
0.3*2.75 0.825

RAZEM 0.825
256KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej m

d.6.40535-02
9.46 m 9.460

RAZEM 9.460
257KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej - rynny m

d.6.40535-01 leżące
2.2 m 2.200

RAZEM 2.200
258KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust szt.

d.6.40535-05 (sztucer)
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
259KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załama- szt.

d.6.40535-04 nie
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
260KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej m

d.6.40536-02
10.5 m 10.500

RAZEM 10.500
261KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - dodatek za szt.

d.6.40536-05 załamanie
9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
262KNR 19-01 Wykonanie uchwytów do rynien szt.

d.6.40537-01
20 szt. 20.000
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RAZEM 20.000

263KNR 19-01 Wykonanie uchwytów do rur spustowych szt.
d.6.40537-02

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

264KNR 19-01 Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy cyn- m2

d.6.40538-04 kowej - gzyms łukowy
m26.32+0.3*2.75 7.145

RAZEM 7.145
6.5 Renowacja drzwi drewnianych
265KNNR 3 Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych m2

d.6.50701-06
1.56*2.5 m

2
3.900

RAZEM 3.900
266KNR 19-01 Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2 m2

d.6.51019-03
(1.8*2+0.5*2*3*14)*0.2 m2 9.120

RAZEM 9.120
267KNR 19-01 Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. m2

d.6.51310-09 ponad 1,0 m2
m

2
1.56*2.5 3.900

RAZEM 3.900
268TZKNBK XII Wymiana płyciny z desek o gr. 28 mm z obustr.obiciem listwami szt.

d.6.50202-21
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
269KNR 19-01 Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.

d.6.51022-05
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
270KNR 19-01 Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane szt.

d.6.51022-17
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
271KNR 19-01 Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe szt.

d.6.51022-22
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
272KNR 19-01 Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zasuwnice szt.

d.6.51022-01
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
273KNR 19-01 Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2

d.6.51021-01
1.56*2.5*2+(1.8*2+0.5*2*3*14)*0.2 m2 16.920

RAZEM 16.920
274KNR 19-01 Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych osadzonych w ścianach o dł. szt.

d.6.51002-04 ościeżnicy ponad 1,0 m w jednym miejscu - listwy bez profilu
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
275KNR 19-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamki szt.

d.6.51023-09 wpuszczane
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
276KNR 19-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zawiasy szt.

d.6.51023-13 drzwiowe przelotowe
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
277KNR 19-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zasuwnice szt.

d.6.51023-01 drzwiowe
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
278KNR 19-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zasuwnice szt.

d.6.51023-01 drzwiowe
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
279TZKNBK XV Renowacja okuć - oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, m2

d.6.50545-01 drzwi,balustrad) i wyrobów z żelaza
m20.1*0.4*2+0.15*0.2+6*0.1*0.2 0.230

RAZEM 0.230
280TZKNC N-K/ Renowacja okuć - mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mine- dm2

d.6.5XVII t.02-a.1A ralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wy-
stroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm
2

poz.279*100 23.000
RAZEM 23.000
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281TZKNC N-K/ Renowacja okuć - doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty dm2

d.6.5XVII t.10-a.1A płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty
dm

2
poz.279*100 23.000

RAZEM 23.000
282TZKNC N-K/ Renowacja okuć - złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na ro- cm spo-

d.6.5XVII t.11-a.1A dzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. iny
o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty
poz.279*100 cm spo- 23.000

iny
RAZEM 23.000

283TZKNC N-K/ Renowacja okuć - uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekons- dm2 lub
d.6.5XVII t.13-a.1A trukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. dm

prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty
dm

2
 lubpoz.279*100 23.000

dm
RAZEM 23.000

284TZKNBK XV Renowacja okuć - pomalowanie minią okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub m2

d.6.50546-01 żeliwnych
m2poz.279 0.230

RAZEM 0.230
285TZKNBK XV Renowacja okuć - pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliw- m2

d.6.50547-01 nych lub żeliwnych - pierwszy raz
m

2
poz.279 0.230

RAZEM 0.230
286KNR-W 4-01 Renowacja okuć - dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów pros- m2

d.6.51212-05 tych
m2poz.279 0.230

RAZEM 0.230
287KNR-W 4-01 Renowacja okuć - dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdob- m2

d.6.51212-08 nych
m2poz.279 0.230

RAZEM 0.230
288KNR 19-01 Montaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.

d.6.51022-05
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
289KNR 19-01 Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane szt.

d.6.51022-17
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
290KNR 19-01 Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe szt.

d.6.51022-22
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
291KNR 19-01 Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zasuwnice szt.

d.6.51022-01
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
292TZKNBK XX Politurowanie lub lakierowanie płaszczyzn lub drzwi m2

d.6.53005-02
1.56*2.5*2+(1.8*2+0.5*2*3*14)*0.2

RAZEM 0.000
7 Kaplica II

7.1 Prace izolacyjne
293KNR AT-25 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień m

d.7.10106-04 przesiąknięcia wilgocią 60-95%
6.8*2+4.5*2 m 22.600

RAZEM 22.600
7.2 Elewacje wschodnia, północna i zachodnia

7.2.1 Prace tynkarskie i murarskie elewacji wschodniek, południowej i zachodniej
294KNR 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- m2

d.7.20701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
.1

6.55*0.45+6.8*3.15+6.8*3.15-1.7*3.07+0.5*6.4*1.2+4.7*3.15 m2 59.214
RAZEM 59.214

295KNR 19-01 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2

d.7.20643-05 m2
.1analogia

poz.294 m
2

59.214
RAZEM 59.214

296KNR 0-26 Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego m2

d.7.20640-06
.1analogia

poz.294 m
2

59.214
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RAZEM 59.214

297KNR 13-23 Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie m3

d.7.20101-03 cementowo-wapiennej
.1analogia

1.5*0.5*0.5+1.5*0.5*0.5*0.5 m
3

0.563
RAZEM 0.563

298KNR 19-01 Gzymsy, attyki, portale w murze z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły m3

d.7.20308-04
.1

poz.297 m3 0.563
RAZEM 0.563

299KNR 19-01 Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły m
d.7.20312-04

.1
6 m 6.000

RAZEM 6.000
300KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła msc

d.7.20314-01
.1

36 msc 36.000
RAZEM 36.000

301KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły msc
d.7.20314-02

.1
21 msc 21.000

RAZEM 21.000
302KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł msc

d.7.20314-03
.1

10 msc 10.000
RAZEM 10.000

303KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła msc
d.7.20315-01

.1
22 msc 22.000

RAZEM 22.000
304KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły msc

d.7.20315-02
.1

18 msc 18.000
RAZEM 18.000

305KNR 19-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł msc
d.7.20315-03

.1
10 msc 10.000

RAZEM 10.000
306KNR 19-01 Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - szt.

d.7.20202-04 przygotowanie i montaż zbrojenia
.1analogia

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

307KNR 19-01 Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścia- m2

d.7.20807-02 nach płaskich
.1

6.8*1.2 m
2

8.160
RAZEM 8.160

308KNR 19-01 Wykonanie tynków zewnętrznych - kat. III o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich m2

d.7.20807-02
.1

6.55*0.45+6.8*3.15+2*0.45*0.5 m
2

24.818
RAZEM 24.818

309KNR 19-01 Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku reno- m
d.7.20825-01 wacyjnym

.1
2.55*8+4.25*4+6.8 m 44.200

RAZEM 44.200
310KNR 19-01 Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwy- m

d.7.20825-01 kłym
.1

2.55*14+6.5+4.9+3.4+2.0+0.5+4.65*7 m 85.550
RAZEM 85.550

311KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład- m2

d.7.21305-04 kich
.1analogia

poz.294 m
2

59.214
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