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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ROBOTY BUDOWLANE

1 KNR 19-01
0118/13

wyd.I
1996-97

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 2,000

2 KNR 19-01
0118/14

wyd.I
1996-97

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜde dalsze 0,5km ponad 
1km

m3 2,000

3 KNR 4-01
0428/03

wyd.III 1999

Rozebranie podłóg białych na wpust

6,08*7,24+0,91*1,76+1,95*0,90-0,54*0,52*4 m2 46,253

razem m2 46,253

4 KNR 4-01
0428/04

wyd.III 1999

Rozebranie legarów

6,08/0,50*7,24 m 88,038

razem m 88,038

5 TZKNBK I
5-4/01 wyd.I

1982

Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m

m3 2,000

6 TZKNBK I
5-4/02 wyd.I

1982

Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu - dodatek za kaŜde dalsze 10m przeniesienia

m3 2,000

7 TZKNBK I
5-4/04 wyd.I

1982

Dodatek za kaŜdy 1m wysokości wnoszenia w wiadrach gruzu

m3 2,000

8 Kalkulacja
indywidualna

Opłata za utylizację odpadów

m3 2,000

9 KNR 19-01
1314/02

wyd.I
1996-97

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niŜ balkonowe zespolone

1,0*1,93*2,5+1,30*1,250 m2 6,450

razem m2 6,450

10 KNR 19-01
1315/01

wyd.I
1996-97

Zabezpieczenie posadzek, analogia za folię i papier tekturowy

0,5*1,95+6,08*7,42+0,91*1,76 m2 47,690

razem m2 47,690

11 TZKNBK
XVIII 1B/11
wyd.I 1983

DemontaŜ przewodów z rur stalowych o średnicy 32mm ułoŜonych na ścianach

m 1,500

12 TZKNBK
XVIII 2A/47
wyd.I 1983

MontaŜ podejścia odpływowego kamionkowego o średnicy 50mm z uszczelnieniem kielichów 
asfaltem

podejście 1,000

13 Kalkulacja
indywidualna

Kompletny DemontaŜ instalacji elektrycznych, na stropach i scianach ceglanych , z usunięciem  
osprzętu i wcześniejszym odłączeniem od zasilania wykuciem otworów lub odkręceniem w stropach 
ceglanych lub betonowych

kpl 1,000

14 Kalkulacja
indywidualna

UłoŜenie przewodów kabelkowych dla instalacji oświetleniowej, gniazdka siłowego 32 A, instalacji 
p-napadowej, instalacji telefonicznej, komputerowej przez wkucie w tynk i z zaprawieniem otworów i 
bruzd, za komplet z przewodami, rurkami osłonowymi puszkami, gniazdkami i uchwytami dla opraw

kpl 1,000

15 Kalkulacja
indywidualna

Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na 
podłoŜu ceglanym, gn. wtykowe siłowe 32 A, wyłącznik oświetlenia, kpl z montaŜem, podłączeniem i
niezbędnymi pomiarami

szt 5,000

16 KNR 5-08
0515/02

wyd.V 1993

MontaŜ  opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych, z podłączeniem, 
strugoodpornych, pyłoodpornych, pyłoszczelnych w obudowie metalowej z odbłyśnikiem, 
zawieszanych końcowych 3x40W, analogia z przygotowaniem podłoŜa i uruchomieniem

szt 4,000
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17 Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie wszystkich podłączeń elektrycznych. Badanie instalacji elektrycznych, sprawdzenie 
działania urządzeń, pomiary instalacji, przewodów, oprności, przekazanie protokołów pomiarów

kpl 1,000

ROBOTY KONSERWATORSKIE

18 TZKNBK IV
5-117/01

wyd.I 1983

Wykucie z powierzchni muru na głębokość 1 cegły, uszkodzonej do 0,25m2 powierzchni cegieł 
zabytkowych  i wstawienie nowych o strukturze i barwie jak w istniejącym murze

msc 2,000

19 TZKNBK IV
5-119/01

wyd.I 1983

Wykucie z powierzchni muru na głębokość 1 cegły, uszkodzonej od 0,50-1,00m2 powierzchni cegieł 
zabytkowych  i wstawienie nowych o strukturze i barwie jak w istniejącym murze

msc 1,000

20 TZKNBK
VIIIcz2
1-17/01

wyd.I 1982

OstroŜne zdjęcie (odbicie) tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły 
gotyckiej pozostawionej pod lico, analogia wraz z wykonaniem niezbędnych pasów odkrywek 
poszukiwawczych

1,25*(6,08*2+7,24*2-1,32) m2 31,650

2,0*3,0 m2 6,000

razem m2 37,650

21 TZKNBK
VIIIcz2
1-26/01

wyd.I 1982

ANALOGIA, Oczyszczenie spoin z usunięciem nietrwałej zaprawy dla uzyskania przyczepności 
tynków (bez względu na rodzaj zaprawy), łącznie z tzw odsolleniem ścian preparatem 
Endsalzungskompresse

37,65 m2 37,650

razem m2 37,650

22 TZKNBK XV
III-22/01

wyd.I 1982

Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym jednokrotnym zagruntowaniu pokostem, analogia za 
oczyszczenie powierzchni dawniej malowanych i zagruntowanie pod przyszłeszlifowanie i 
malowanie, Rx0,5, M=o

6,08*2,75*2+7,24*2,75*2+6,08*7,24 m2 117,279

0,91*2,20*2+0,91*1,76+1,65*0,90+0,9*2*2,20-0,93*1,94-1,25*1,50 m2 7,371

-37,65 m2 -37,650

razem m2 87,000

23 KNR 0-40
0209/01

wyd.I 2004

Ręczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy nakładanej kryjąco z uprzednim wykonaniem 
impregnowaniem preparatem KSE Remmersa

m2 37,650

24 KNR 0-40
0210/01

wyd.I 2004

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubości 1cm wykonywane ręcznie

m2 37,650

25 KNR 0-40
0210/02

wyd.I 2004

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za kazde 0,5cm zwiększenia grubości tynku

m2 37,650

26 KNR 0-40
0212/01

wyd.I 2004

Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie

6,08*2,75*2+7,24*2,75*2+6,08*7,24 m2 117,279

0,91*2,20*2+0,91*1,76+1,65*0,90+0,9*2*2,20-0,93*1,94-1,25*1,50 m2 7,371

razem m2 124,650

27 KNR 0-40
0212/04

wyd.I 2004

Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą Silikatfarbe D

m2 124,650

28 Kalkulacja
indywidualna

Przygotoanie posadzki pod szlifowanie, usunięcie  uszkodzeń naprawa przez wykucie obcych 
wtrąceń, wpustów podłogowaych z uszczelnieniem, wypełnieniem pustek i innymi naprawami, jak 
wypełnienie spoin zaprawą Fugenmortel Remmersa

m2 46,253

29 TZKNBK
XVIcz1

3301/01 
1982

Ręczne szlifowanie płaszczyzn wstępnie szlifowanych lub piaskowanych w piaskowcu "Rakowiczki" -
po obróbce szer. ponad 20cm za 1m2

6,08*7,24+0,91*1,76+1,95*0,90-0,54*0,52*4 m2 46,253

razem m2 46,253

30 TZKNBK
XVIcz1

3302/01 
1982

Ręczne szlifowanie płaszczyzn pełno szlifowanych w piaskowcu "Rakowiczki" - obróbka ścierna 
szer. ponad 20cm za 1m2

m2 46,253

31 TZKNBK
XVIcz2

22/11  1982

MontaŜ posadzki pełnej z elementów nieregularnych pasowanej na ścisłe styki

przyjęto15 % pow.    46,253*0,15 m2 6,938
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razem m2 6,938

32 TZKNBK
XVIcz2

22/13  1982

MontaŜ cokolika przy układaniu posadzki z elementów prostokątnych lub wielokątnych

6,08*2+7,24*2+0,91*2+0,90*2-1,0 mb 29,260

razem mb 29,260

33 Kalkulacja
indywidualna

Trzykrotne nasączanie powierzchni posadzek i cokolików preparatem Remmers  Steinfestiger 
300-500, i następnie impregnacja KSE 100 i 300 w uzgodnieniu z Konserwatorem Zamku

17,38+16,52*0,15 m2 19,858

razem m2 19,858


