
SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Marta Tomaszewska-Marek, upr. 194/DOŚ/13

SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Adam Marek, upr. nr 123/DOŚ/03

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
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Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.12.201.0  Nr seryjny: 2714



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 45100000-8 PRACE ZABEZPIECZAJĄCE TEREN ROBÓT

1
d.1

NNRNKB 202
1618-02
analogia

Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych m

40 m 40,00

RAZEM 40,00

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analogia

Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na
słupkach drewnianych

m

poz.1 m 40,00

RAZEM 40,00

3
d.1

KNR 2-09
0423-05
analogia

Rozbieranie wygrodzeń ochronnych m

poz.1 m 40,00

RAZEM 40,00

4
d.1

KNR AT-05
1664-01
analogia

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

5
d.1

KNR 19-01
0431-03
analogia

Podstemplowanie zagrożonych ścian z krawędziaków o przekroju
do 250 cm2 - wzmocnienie i usztywnienie obecnego stemplowania

m

30 m 30,00

RAZEM 30,00

2 ODCINEK MURU OD A-069 DO A-095 - OD ZEWNĄTRZ I OD GÓRY

2.1 KORONA MURU (M1)

2.1.1 45261000-4 Prace dachowe

6
d.2.1.1

KNR 4-01
0508-01
analogia

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo
(współczynnik R=1,2 za ostrożny demontaż elementów
przewidzianych do powtórnego wbudowania)

m2

25 * 1 m2 25,00

RAZEM 25,00

7
d.2.1.1

KNR 19-01
0532-01

Oczyszczenie i ułożenie w stosy dachówek szt.

poz.6 * 36 szt. 900,00

RAZEM 900,00

8
d.2.1.1

KNR-W 4-01
0419-05

Wymiana łacenia dachu - deski czołowe m

25 m 25,00

RAZEM 25,00

9
d.2.1.1

KNR-W 4-01
0419-04

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat
ponad 16 cm

m2

poz.6 m2 25,00

RAZEM 25,00

10
d.2.1.1

KNR 19-01
0530-01

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym -
pierwsza warstwa

m2

poz.6 m2 25,00

RAZEM 25,00

11
d.2.1.1

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk m2

poz.6 m2 25,00

RAZEM 25,00

12
d.2.1.1

KNR-W 4-01
0501-02

Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki
ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę (wykorzystanie
dachówki rozbiórkowej w 80%)

m2

poz.6 m2 25,00

RAZEM 25,00

2.1.2 45262500-6 Prace murowe

13
d.2.1.2

KNR 19-01
0706-01
analogia

Oczyszczenie spękań (szacunek) m2

poz.14 m2 8,00

RAZEM 8,00

14
d.2.1.2

KNR AT-27
0105-04
analogia

Zasklepienie pęknięć i kawern iniekcyjna zaprawą wapienną
(wzdłuż korony murów po prawdopodobnym spękaniu strefy
licowej z zachowanym licem ceglanym)

m

8 m 8,00
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RAZEM 8,00

15
d.2.1.2

KNR 19-01
0313-01
analogia

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym
miejscu (szacunek 2 szt. na mb muru)

msc

2 * 25 msc 50,00

RAZEM 50,00

16
d.2.1.2

KNR 19-01
0310-19
analogia

Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr.
ponad 1 cegłę 1-2 m3 w jednym miejscu na zaprawie historycznej
(szacunek 1 szt. na mb muru)

m3

1 * 25 m3 25,00

RAZEM 25,00

17
d.2.1.2

KNR 19-01
0333-04
analogia

Przemurowanie murów na poddaszu o obj. do 0,5 m3 w jednym
miejscu na zaprawie historycznej

m3

25 * 0,6 * 0,08 m3 1,20

RAZEM 1,20

18
d.2.1.2

KNR 19-01
0325-03
analogia

Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej m2

25 * (0,6 + 0,3) m2 22,50

RAZEM 22,50

2.1.3 45320000-6 Roboty izolacyjne

19
d.2.1.3

KNR AT-27
0202-01
analogia

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

25 * 0,6 m2 15,00

RAZEM 15,00

2.2 NAPRAWA MURU (M2 i M9)

2.2.1 45111300-1 Prace rozbiórkowe

20
d.2.2.1

KNR 19-01
0706-02
analogia

Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej (M2)

m2

5,0 + 29,6 * 50% m2 19,80

RAZEM 19,80

21
d.2.2.1

TZKNBK IV -
546

analogia

Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. cem.-wap. (luźno
zwiazane kamienie) (M2)

m3

25% * 34,4 * 0,3 m3 2,58

RAZEM 2,58

22
d.2.2.1

TZKNBK IV -
110

analogia

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych - do
0.25 m2 w jed.miejscu (M9)

msc

30 msc 30,00

RAZEM 30,00

23
d.2.2.1

KNR 19-01
0706-01
analogia

Oczyszczenie spoin (M2) m2

poz.20 + 34,4 m2 54,20

RAZEM 54,20

24
d.2.2.1

TZKNBK IV -
571

analogia

Ręczne oczyszczenie kamienia z zaprawy (przyjęto średnio
35szt/m3 muru) (M2)

szt.

poz.21 * 35 szt. 90,30

RAZEM 90,30

2.2.2 45262500-6 Prace murowe

25
d.2.2.2

KNR 19-01
0315-01
analogia

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1
cegły - 1 cegła (M2)

msc

50 msc 50,00

RAZEM 50,00

26
d.2.2.2

KNR 19-01
0315-02
analogia

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1
cegły - 2-3 cegły (M2)

msc

30 msc 30,00

RAZEM 30,00

27
d.2.2.2

KNR 19-01
0315-03
analogia

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1
cegły - 4-5 cegieł (M2)

msc

15 msc 15,00

RAZEM 15,00
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28

d.2.2.2
KNR 19-01

0315-06
analogia

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1
cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu (M2)

msc

5 msc 5,00

RAZEM 5,00

29
d.2.2.2

KNR-W 4-01
0737-01
analogia

Oczyszczenie cegieł z ubytkami (M2) m2

5% * (5,0 + 34,4 + 29,6) m2 3,45

RAZEM 3,45

30
d.2.2.2

KNR 9-24
0102-01
analogia

Uzupełnienie punktowych ubytków w cegłach (M2) szt.

poz.29 * 38 szt. 131,10

RAZEM 131,10

31
d.2.2.2

KNR 19-01
0325-03
analogia

Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej (M2) m2

poz.20 m2 19,80

RAZEM 19,80

32
d.2.2.2

TZKNBK IV -
58

analogia

Mury ścian z kamienia połnego na zaprawie
cementowo-wap.ponad 2 m2 (kamień z rozbiórki) (M2)

m3

poz.21 m3 2,58

RAZEM 2,58

33
d.2.2.2

TZKNBK IV -
122

analogia

Naprawa pow. murów z kamienia na zapawie trasowo-wapiennej
przez wstawienie brakujacych elementów przy pow.do 0.25 m2 i
głęb. do 0.15 m (M9)

msc

poz.22 msc 30,00

RAZEM 30,00

34
d.2.2.2

KNR 19-01
0326-30
analogia

Spoinowanie murów z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do
0.01 m2 z wykuciem spoin (M2 i M9)

m2

34,4 m2 34,40

RAZEM 34,40

2.2.3 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

35
d.2.2.3

TZKNC N-K/VI
1/1-b

analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni murów m2

5 + 29,6 + 34,4 m2 69,00

RAZEM 69,00

36
d.2.2.3

TZKNC N-K/VI
1/14-a

analogia

Odsalanie powierzchni muru dm2

5 + 29,6 * 50% dm2 19,80

RAZEM 19,80

37
d.2.2.3

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie powierzchni murów wodą m2

zewn. 5 + 29,6 + 34,4 m2 69,00

RAZEM 69,00

38
d.2.2.3

KNR 9-21
0302-03
analogia

Dezynfekcja powierzchni murowych, kamiennych powyżej 10 m2
metodą natrysku

m2

zewn. poz.37 m2 69,00

RAZEM 69,00

2.3 WARSTWA LICOWA MURU (M3/M4)

2.3.1 45111300-1 Prace rozbiórkowe

39
d.2.3.1

KNR 19-01
0703-01
analogia

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z
murów z cegły gotyckiej (K)

m2

44,6 m2 44,60

RAZEM 44,60

2.3.2 45262500-6 Prace murowe

40
d.2.3.2

KNR 19-01
0335-01
analogia

Oblicowanie muru cegłami budowlanymi pojedynczymi
(współczynnik do R=1,2 za murowanie etapami)

m2

poz.39 m2 44,60

RAZEM 44,60
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41

d.2.3.2
KNR 19-01

0325-03
analogia

Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej m2

poz.39 m2 44,60

RAZEM 44,60

2.3.3 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

42
d.2.3.3

KNR AT-17
0103-01
analogia

Wiercenie otworów o średnicy 12mm techniką diamentową w cegle cm

Otwory gł 80cm:

M3 poz.39 * 4 * 80 cm 14 272,00

RAZEM 14 272,00

43
d.2.3.3

ZKNR C-2
0703-03
analogia

Wklejenie pręta fi8 na zaprawę iniekcyjną, w wywiercony w murze
otwór głębokości 80cm

szt.

M3 poz.39 * 4 szt. 178,40

RAZEM 178,40

44
d.2.3.3

KNR 4-03
0203-01
analogia

Zamocowanie linek napinających śr. 2 mm ze stali niedzewnej, z
transportem materiału na plac budowy w warunkach utrudnionych
(współczynnik do R=1,2 roboty z rusztowania)

m

poz.39 * 6 m 267,60

RAZEM 267,60

45
d.2.3.3

KNR 4-03
1015-03
analogia

Zamocowanie elementów napinających do linek ze stali
nierdzewnej, z transportem materiału na plac budowy w
warunkach utrudnionych (współczynnik do R=1,2 roboty z
rusztowania) (M4)

szt.

poz.39 * 4 szt. 178,40

RAZEM 178,40

3 45111220-6 TRANSPORT MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI

46
d.3

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (2
kontenery po 8m3)

m3

2 * 8 m3 16,00

RAZEM 16,00

47
d.3

KNR 4-04
1101-05
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy
następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 14

m3

poz.46 m3 16,00

RAZEM 16,00

4 44212310-5 RUSZTOWANIA

48
d.4

KNR 2-02
1604-01
analogia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (mur) m2

26 * 4 m2 104,00

RAZEM 104,00

49
d.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1 (mur)
(pozycje: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45)
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:PRACE ZABEZPIECZAJĄCE TEREN ROBÓT
	Pozycja: Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na słupkach drewnianych
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Rozbieranie wygrodzeń ochronnych
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych ścian z krawędziaków o przekroju do 250 cm2 - wzmocnienie i usztywnienie obecnego stemplowania
	Obmiar: <edit>30</edit>


	Dział:ODCINEK MURU OD A-069 DO A-095 - OD ZEWNĄTRZ I OD GÓRY
	Dział:KORONA MURU (M1)
	Dział:Prace dachowe
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo (współczynnik R=1,2 za ostrożny demontaż elementów przewidzianych do powtórnego wbudowania)
	Obmiar: <edit>25 * 1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie i ułożenie w stosy dachówek
	Obmiar: <edit>poz.6 * 36</edit>

	Pozycja: Wymiana łacenia dachu - deski czołowe
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę (wykorzystanie dachówki rozbiórkowej w 80%)
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>


	Dział:Prace murowe
	Pozycja: Oczyszczenie spękań (szacunek)
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Zasklepienie pęknięć i kawern iniekcyjna zaprawą wapienną (wzdłuż korony murów po prawdopodobnym spękaniu strefy licowej z zachowanym licem ceglanym)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym miejscu (szacunek 2 szt. na mb muru)
	Obmiar: <edit>2 * 25</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę 1-2 m3 w jednym miejscu na zaprawie historycznej (szacunek 1 szt. na mb muru)
	Obmiar: <edit>1 * 25</edit>

	Pozycja: Przemurowanie murów na poddaszu o obj. do 0,5 m3 w jednym miejscu na zaprawie historycznej
	Obmiar: <edit>25 * 0,6 * 0,08</edit>

	Pozycja: Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej
	Obmiar: <edit>25 * (0,6 + 0,3)</edit>


	Dział:Roboty izolacyjne
	Pozycja: Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
	Obmiar: <edit>25 * 0,6</edit>


	Dział:NAPRAWA MURU (M2 i M9)
	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja: Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej (M2)
	Obmiar: <edit>5,0 + 29,6 * 50%</edit>

	Pozycja: Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. cem.-wap. (luźno zwiazane kamienie) (M2)
	Obmiar: <edit>25% * 34,4 * 0,3</edit>

	Pozycja: Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych - do 0.25 m2 w jed.miejscu (M9)
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie spoin (M2)
	Obmiar: <edit>poz.20 + 34,4</edit>

	Pozycja: Ręczne oczyszczenie kamienia z zaprawy (przyjęto średnio 35szt/m3 muru) (M2)
	Obmiar: <edit>poz.21 * 35</edit>


	Dział:Prace murowe
	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła (M2)
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły (M2)
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł (M2)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu (M2)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie cegieł z ubytkami (M2)
	Obmiar: <edit>5% * (5,0 + 34,4 + 29,6)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie punktowych ubytków w cegłach (M2)
	Obmiar: <edit>poz.29 * 38</edit>

	Pozycja: Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej (M2)
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Mury ścian z kamienia połnego na zaprawie cementowo-wap.ponad 2 m2 (kamień z rozbiórki) (M2)
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Naprawa pow. murów z kamienia na zapawie trasowo-wapiennej przez wstawienie brakujacych elementów przy pow.do 0.25 m2 i głęb. do 0.15 m (M9)
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Spoinowanie murów z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do 0.01 m2 z wykuciem spoin (M2 i M9)
	Obmiar: <edit>34,4</edit>


	Dział:Roboty w zakresie ochrony powierzchni
	Pozycja: Wstępne odczyszczenie powierzchni murów
	Obmiar: <edit>5 + 29,6 + 34,4</edit>

	Pozycja: Odsalanie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5 + 29,6 * 50%</edit>

	Pozycja: Mycie powierzchni murów wodą
	Obmiar: <edit>5 + 29,6 + 34,4</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja powierzchni murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>


	Dział:WARSTWA LICOWA MURU (M3/M4)
	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej (K)
	Obmiar: <edit>44,6</edit>


	Dział:Prace murowe
	Pozycja: Oblicowanie muru cegłami budowlanymi pojedynczymi (współczynnik do R=1,2 za murowanie etapami)
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>


	Dział:Różne specjalne roboty budowlane
	Pozycja: Wiercenie otworów o średnicy 12mm techniką diamentową w cegle
	Obmiar: <edit><i>Otwory gł 80cm:</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.39 * 4 * 80</edit>

	Pozycja: Wklejenie pręta fi8 na zaprawę iniekcyjną, w wywiercony w murze otwór głębokości 80cm
	Obmiar: <edit>poz.39 * 4</edit>

	Pozycja: Zamocowanie linek napinających śr. 2 mm ze stali niedzewnej, z transportem materiału na plac budowy w warunkach utrudnionych (współczynnik do R=1,2 roboty z rusztowania)
	Obmiar: <edit>poz.39 * 6</edit>

	Pozycja: Zamocowanie elementów napinających do linek ze stali nierdzewnej, z transportem materiału na plac budowy w warunkach utrudnionych (współczynnik do R=1,2 roboty z rusztowania) (M4)
	Obmiar: <edit>poz.39 * 4</edit>


	Dział:TRANSPORT MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI
	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (2 kontenery po 8m3)
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 14
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>


	Dział:RUSZTOWANIA
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (mur)
	Obmiar: <edit>26 * 4</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1 (mur)
(pozycje: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)




