
Ogrodzenie cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego   przedmiar wkład Parafii 7,5 przęsła

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość

1 REMONT OGRODZENIA OD STRONY CMENTARZA 

1 

d.1

KNR 2-02 1605-01/02 Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót 

wykonywanych na sufitach przy wysokości 3 m - ekstrapolacja m2 136,60

2 

d.1

TZKNC N-K/VI 1/13-a

Dezynfekcja spryskanie jednorazowe powierzchni - dwukrotne m2 16,54

3 

d.1

KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 

ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2 4,96

4 

d.1

KNR 19-01 0829-02 

analogia

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury z wystrojem 

architektonicznym - piaskowanie m2 16,54

5 

d.1

KNR 0-23 2611-03 

analiza indywidualna

Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo m2 11,58

6 

d.1

TZKNC N-K/VI 1/14-a 

analiza indywidualna

Odsalanie tynku (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - partia cokołowa m2 4,11

7 

d.1

KNR 19-01 0828-02 

analiza indywidualna
Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem 

architektonicznym - m2 4,96
8 

d.1
KNR 19-01 0827-01 

analiza indywidualna

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie
m2 4,96

9 

d.1

KNR 4-01 0711-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 

cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z 

cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 

miejscu) m2 4,96

10 

d.1

KNR 4-01 0719-01 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych 

cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1 

miejscu) m2 4,96

11 

d.1

TZKNBK IX 5401-07 

uwaga p.tablicą 

Oczyszczenie cementowych listew profilowanych 4-8 cm - zdjęcie farby 

emulsyjnej m 9,72

12 

d.1

TZKNBK IX 01e3 cz.o. 

w.sp.9.  uwaga 

p.tablicą 

Listwy profilowane -  uzupełnienie ubytków metodą narzutową 

(szer.profilu w rozw.do 12 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana  - ilość 3 - 

5 m, na ścianach wsp. 3,25 m 9,72

13 

d.1

KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności m2 16,54

14 d.1KNR 4-01 1204-06

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - 

grntowanie m2 16,54

15 

d.1

KNR 4-01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2 16,54

Razem dział: REMONT OGRODZENIA OD STRONY CMENTARZA 

2 REMONT OGRODZENIA OD STRONY ULICY

16 

d.2

KNR 2-02 1605-01/02 Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót 

wykonywanych na sufitach przy wysokości 3 m - ekstrapolacja m2 20,68

17 

d.2

TZKNC N-K/VI 1/13-a

Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni - dwukrotnie m2 20,68

18 

d.2

KNR 4-01 0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 

ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 m2 6,20

19 

d.2

KNR 19-01 0829-02 

analogia

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury z wystrojem 

architektonicznym - piaskowanie m2 20,68

20 

d.2

KNR 0-23 2611-03 

analiza indywidualna

Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo m2 14,48

21 

d.2

TZKNC N-K/VI 1/14-a 

analiza indywidualna

Odsalanie tynku (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - partia cokołowa m2 4,14

22 

d.2

KNR 0-26 0634-01 Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie 

wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w 

jednym poziomie m2 7,77

23 

d.2

KNR 19-01 0828-02 

analiza indywidualna Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem 

ar- chitektonicznym - m2 14,48

24 

d.2

KNR 19-01 0827-01 

analiza indywidualna

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2 14,48

25 

d.2

KNR AT-17 0108 

analiza indywidualna

Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą z tarczą diamentową m2 1,09

26 

d.2

 analiza indywidualna

Montaż prętów fi 8 mm w technologii Brutt Saver lub Helfix. m 9,04



27 

d.2

KNR 4-01 0711-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 

cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z 

cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 

miejscu) m2 6,20

28 

d.2

KNR 4-01 0719-01 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych 

cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1 

miejscu) m2 6,20

29 

d.2

TZKNBK IX 5401-07 

uwaga p.tablicą 

Oczyszczenie cementowych listew profilowanych 4-8 cm - zdjęcie farby 

emulsyjnej m 19,44

30 

d.2

TZKNBK IX 01e2 cz.o. 

w.sp.9. uwaga 

p.tablicą

Listwy profilowane -  uzupełnienie ubytków metodą narzutową 

(szer.profilu w rozw.do 8 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana  - ilość 3 - 

5 m, na ścianach wsp. 3,25 m 9,72

31 

d.2

KNR-W 2-02 0921-04 

analogia Spadki z zaprawy na czapkach ogrodzenia m2 3,80

32 

d.2

KNR 4-01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 

tynków z poszpachlowaniem nierówności m2 20,68

33 

d.2

KNR 4-01 1204-06 Jednokrotne malowanie elewacji - tynki gładkie - gruntowanie m2 20,68

34 

d.2

KNR AT-27 0202-02 Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających 

nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu m2 3,80

35 

d.2

KNR 4-01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2 20,68


