
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Odbudowa zawalonego w czê�ci muru oporowego z tak¿e czê�ciowe przemurowanie uszkodzonego jego fragmentu na terenie zamku w Krapkowicach w ra-
mach warunków zabudowy

1 TZKNBK II -
43

Zdjêcie warstwy urodzajnej ziemi o grubo�ci do 30 cm z darnin¹ m2

78.1*6.35 m2 495.935
RAZEM 495.935

2 TZKNBK IV -
545

Rêczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. wapiennej - czê�ci nie zawalonej celem ponownego
wykorzystania (wbudowania)

m3

380<minus to co siê zawaliùo>-64 m3 316.000
RAZEM 316.000

3 TZKNBK IV -
543
analogia

Rêczne rozebranie muru z cegùy o grub. 1 i wiêcej ceg.na zapr. cem.-wap. - (nieczynnej studzienki
�ciekowej)

m3

3.0*(4*0.85*0.38) m3 3.876
RAZEM 3.876

4 TZKNBK IV -
538

Rêczne rozebranie muru z cegùy o grub. 1/4 ceg.na zapr. cementowej - czapa ceglana m2

7.0*0.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

5 TZKNBK III -
61

Rêczne rozebranie konstrukcji betonowej  pùytach o gr. do 15 cm bez wywiezienia gruzu - czapek
betonowych

m3

6.50*0.55*0.08+71.6*0.44*0.08 m3 2.806
RAZEM 2.806

6 TZKNBK III -
63

Rêczne rozebranie konstrukcji betonowej lub ¿elbetowej w belkach i �cianach bez wywiezienia gru-
zu i czyszczenia zbrojenia - murek oporowy korony z bloczków ¿wirobetonowych

m3

(78.1-7.05-21-7)*0.28*0.8 m3 9.643
RAZEM 9.643

7 KNR 4-04
0503-02
analogia

Rozebranie pùyt balkonowych kamiennych z balustrad¹ - tralek betonowych w 2 rzêdach m2

16.1*2 m2 32.200
RAZEM 32.200

8 TZKNBK IV -
55

Mury �cian z kamienia wapiennego na zapr. wapiennej. Baumit  Puma 91 - Przyjêto wsp. 0.20 ze
wzglêdu na 20%  zastosowanie nowego kamienia.W koszcie dowozu nale¿y uwzglêdniã materiaù z
rozbiórki inwestora skùadowany w odlegùo�ci 1 km poza placem budowy(ok.40 t.)

m3

(21.0+2.0)*1.3*1.0+(21.0+2.0)*1.55*0.8+(21.0+2.0)*1.35*0.5+<3 przypory>(0.4*1.7+1.3*1.7)*
0.5*3.0+0.85*1.1*3.15+(0.4*1.7+1.4*1.7)*0.5*3.3+293.726

m3 380.000

RAZEM 380.000
9 KNR 5-08

0608-02
analogia

Ukùadanie bednarki ocynkowanej 40x4 podczas wznoszenia muru z kamienia z 2 rzêdach po 2 szt.
- bednarka do 200 mm2

m

78.1*2*2 m 312.400
RAZEM 312.400

10 TZKNBK IV -
266

Spoinowanie murów zapraw¹ do spoinowania Baumit SanierFugenmortel SFM 98 z kamienia ùa-
manego o przekroju 0.003 m2

m2

(23.0+7.0+15.5)*4.5+<czêã wewnêtrzna korona>(23.0+7.0+15.5)*1.35+673.825 m2 940.000
RAZEM 940.000

11 TZKNBK II -
83
analogia

Wykop w¹skoprzestrzenny o szeroko�ci dna do 4.5 m i gùêboko�ci do 2 m w gruncie wilgotnym
kat. IV - wykop pod umocowanie siatka geotechniczna jednokierunkowe oraz monta¿ drena¿u i od-
budowe muru

m3

(23+7.0+15.5)*4.35*2.0+(23.0+7.0+15.5)*2.0*3.35 m3 700.700
RAZEM 700.700

12 TZKNBK II -
194

Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zaùadowaniem i wyùadowaniem na
odl. do 1 km - grunt kat. IV - czê�ã ziemi pod siatkê geotechnicz¹ <23+7.0+15.5)*4.35*2.0> nale-
¿y wywie¿ã na odkùad na teren parkingu lub okolic celem ponownego wbudowania

m3

(23.0+7.0+15.5)*2.0*3.35+<czê�ã ziemi pod siatkê geotechnicz¹>(23+7.0+15.5)*4.35*2.0 m3 700.700
RAZEM 700.700

13 TZKNBK II -
194

Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zaùadowaniem i wyùadowaniem na
odl. do 1 km - grunt kat. IV

m3

<warstwa ro�linna>495.935*0.2+<ziemia z rotundy>118.00 m3 217.187
RAZEM 217.187

14 KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podùo¿a gruntowego geosiatkami i geowùókninami na gruntach o umiarkowanej no�-
no�ci sposobem rêcznym - Mocowanie siatki jednokierunkowej PEHD kotwami ze stali nierdzew-
nej o �rednicy 12 mm o dùugo�ci 60 cm zakotwionych podczas wznoszenia muru co 33 cm czyli 3
szt na mb. (kotwa ma mieã zakoñczenie stosowane w hu�tawkach, wygiêcie czê�ci w murze na
trzpieniu o �rednicy 150 mm.

m2

<warstwa górna>78.1*4.1+<warstwa dolna>78.10*2.35 m2 503.745
RAZEM 503.745

15
kalk. wùasna

Rozciagniecie drutu o srednicy 6 mm pomiedzy oczkami siatki PEHD a oczkami kotew ze stali nie-
rdzewnej

m

78.1*2 m 156.200
RAZEM 156.200

16 TZKNBK III -
11

Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i ¿elbetowych ùukowych o promieniu
krzywizny ùuku lub promieniu krzywizny krawêdzi zewnêtrznej rzutu poziomego 0.5 do 1.0 m

m2

26 m2 26.000
RAZEM 26.000

17 TZKNBK III -
32

Ukùadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym
wymiarze do 20 cm, o objêto�ci elementu ponad 1.5 m3

m3
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<pùyta stropowa>26*0.16+<wieniec>16.10*0.24*0.24 m3 5.087

RAZEM 5.087
18 TZKNBK III -

15
Przygotowanie i monta¿ zbrojenia konstrukcji ¿elbetowych prostych o �rednicy stali do 12 mm kg

312.4 <wedùug zestawianie stali w projekcie> kg 312.400
RAZEM 312.400

19 KNR 2-15/GE-
BERIT 0405-
03

Wpusty dachowe Geberit Pluvia tarasowe z koszem i koùnierzem bitumicznym i podgrzewaczem fi
110 mm z podù¹czeniem do ¿ygacza w rotundzie i do ¿ródùa zasilania.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów pap¹ termozgrzewaln¹ dwuwarstwowe - dachu (tarasu) rotundy m2

26 m2 26.000
RAZEM 26.000

21 TZKNBK VIII
02-25

Tynk Tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy Baumit Sanova EinlagenTrassputz  z przygoto-
waniem zaprawy.Zastosowano wsp.2 ze wzglêdu na nierówno�ci

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

22 TZKNBK VII -
50
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW tzw. kubeùkowek m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

23 KNR-W 2-18
0408-01/02

Kanaùy z rur PVC ù¹czonych na wcisk o �r. zewn. 82.5 mm - ekstrapolacja wew.75 mm. Poù¹czenie
trójnika drenarskiego z Maszkaronem

m

17<w tym 2m dla Maszkarona rotundy> m 17.000
RAZEM 17.000

24 KSNR 10 0115-
02

Rêczne ukùadanie ruroci¹gów dren.NPCW o �r. 8,0 - 7,5 m

134-32.45 m 101.550
RAZEM 101.550

25 KNR 9-11
0301-03

Wykonanie drena¿u korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotno�ci z owiniêciem ge-
owùóknin¹, o przekroju rowka drena¿owego 40 x 100 cm - wokóù drena¿u z wùóknem kokosowym

m

134-32.45 m 101.550
RAZEM 101.550

26 KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o �r 425 mm - zamkniêcie rur¹ teleskopow¹ Kineta
przelotowa 425 NW

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

27 TZKNBK    IX
4109c

Bazy prostok¹tne peùne pod tralki  52x100 cm ( (wys.15 cm) ) - monta¿ z materiaùów szlachetnych
(piaskowiec) wykonanych wedùug wzoru i ksztaùtu istniej¹cego o wym ogólnych 0,52*0.15*16,1 <
baza pod 120 tralek w dwuszeregu>

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

28 TZKNBK IX
3901a uwaga
p.tablic¹ 

Tralki wieloboczne  profilowane o wys.do 60 cm - wykonanie modelu na podstawie istniej¹cych
tralek betonowych celem wykonania ich z piaskowca

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29 TZKNBK IX
3905a uwaga
p.tablic¹ 

Tralki wieloboczne lub kwadratowe  profilowane o wys.do 60 cm - wykonanie z materiaùów szla-
chetnych z piaskowca na podstawie wykonanego modelu

szt.

119 szt. 119.000
RAZEM 119.000

30 TZKNBK IX
4709d
analogia

Gùowice kombinowane ( Wykonanie i monta¿ czap nad tralkami ) 52 cm x125 cm (wys.ca 10 cm) -
z piaskowca

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

31 TZKNBK IX
4709d

Gùowice kombinowane ( Wykonanie i monta¿ czapy nad korona muru) 68 cm x125 cm  (wys.ca 10
cm)  - z piaskowca

szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000

32 TZKNBK IX
5301b

Maszkarony ozdobne o wys.do 40x40x25 cm - wykonanie modelu z piaskowca w/g zaù¹czonego
zdjêcia

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

33 TZKNC N-K/
VI 1/2-a

Mycie powierzchni roztworami detergentów BAUMIT  FASSADENREINIGER bez wzglêdu na
ilo�ã powtórzeñ - kamieñ porowaty - wapieñ miêkki narzut

m2

524 m2 524.000
RAZEM 524.000

34 TZKNC N-K/
VI 1/1-a

Wstêpne odczyszczenie powierzchni - kamieñ porowaty - wapieñ miêkki narzut m2

524 m2 524.000
RAZEM 524.000

35 TZKNBK II -
169

Zasypanie wykopów ziemi¹ z ukopów w gruncie kat. IV obsypanie siatki geotechnicznej na dolnej i
wy¿szej warstwie

m3
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690-<chumus>(78.1*6.35*0.2)-<¿wir>40.92 m3 549.893

RAZEM 549.893
36 TZKNBK II -

194
Transport ziemi samochodami na miejsce ponownego wbudowania z zaùadowaniem i wyùadowa-
niem na odl. do 1 km - grunt kat. IV (ze skùdowiska poza placem budowy na plac budowy)

m3

(23+7.0+15.5)*4.35*2.0+(23.0+7.0+15.5)*2.0*3.35-<¿wir>40.92 m3 659.780
RAZEM 659.780

37 TZKNBK II -
46

Wyrównywanie terenu z grubsza w gruncie kat. IV m2

78.1*6.36 m2 496.716
RAZEM 496.716

38 TZKNC N-K/
VI 2/3-a

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. m2

690 m2 690.000
RAZEM 690.000
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