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Remont tarasów wejściowych D i G do Sali Kongresowej w PKiN v2019PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TARASY WEJŚCIOWE

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-25
0319-01
analogia

Ogrodzenia panelowe m2

2,5*2*10 m2 50,000
RAZEM 50,000

2
d.1

analiza włas-
na
kalk. własna

Wypożyczenie przęseł tymczasowego, typowego, przestawialnego ogrodzenia
na 2 mc

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

3
d.1

KNR 2-25
0319-02

Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m2

poz.1 m2 50,000
RAZEM 50,000

2 TARAS WEJŚCIE D
2.1 Rozbiórka elementów tarasów

4
d.2.1

KNR-W 2-02
2111-13 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż balustrady zewnętrznej blokowej - nakrywa o przekroju do 0.10 m2 -
skały osadowe - roboty renowacyjne

m

2*(1,35+3,2+0,7) m 10,500
RAZEM 10,500

5
d.2.1

KNR-W 2-02
2111-05 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż balustrady zewnętrznej blokowej - tralki - skały osadowe - roboty reno-
wacyjne

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

6
d.2.1

KNR-W 2-02
2111-07 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż balustrady zewnętrznej blokowej ( 0,2*0,25*0,85) - słupki o objętości do
0.06 m3 - skały osadowe

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

7
d.2.1

KNR-W 2-02
2111-08 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż balustrady zewnętrznej blokowej ( 1,1*0,55*0,55 = 0,33 i  0,85*2*0,25*
0,25 = 0,11) - słupki o objętości do 0.10 m3 - skały osadowe - roboty renowacyjne

szt

2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000

8
d.2.1

KNR-W 2-02
2111-09 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż balustrady zewnętrzne blokowej - słupki - dodatek za dalsze 0.10 m3
objętości - skały osadowe - roboty renowacyjne

szt

2*2 <2*po 0,2> szt 4,000
RAZEM 4,000

9
d.2.1

KNR-W 2-02
2112-01 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż posadzki zewnętrznej pełnej z elementów prostokątnych na zaprawie
cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 6 cm  - roboty renowacyjne

m2

(4,0+3,0+4,0)*1,9-3*0,42*3,0+2*0,55*0,55 < bez stopni, z dwoma płytami przy
schodach>

m2 17,725

RAZEM 17,725
10

d.2.1
KNR-W 2-02
2113-01 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż stopni zewnętrznych okładzinowych prostych - stopnice grubości do 6
cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe - roboty renowacyjne

m

2*3,3+2*3,0 m 12,600
RAZEM 12,600

11
d.2.1

KNR-W 2-02
2105-13 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż gzymsów i pasów zewnętrznych okładzinowych - elementy grubości do
10 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe - roboty renowacyjne

m

2*1,9+2*4,0 m 11,800
RAZEM 11,800

2.2 Renowacja elementów kamiennych
12

d.2.2
TZKNC N-K/
VI 1/4-b

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej z elementów balustrady-
kamień porowaty - piaskowiec
(praca poza pracownią wspólczynnik 1,15,
 oczyszczenie zgrubne współ. 0,02)

dm2

20*2*2,0*2,0<plinty i bazy tralek w dm2> + 2*2,0*(13,5+32) +2*(5,3*5,)<spód płyt
w dm2>

dm2 395,000

RAZEM 395,000
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13

d.2.2
TZKNC N-K/
VI 1/4-d

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień nieporowaty -
granit i podobne
(praca poza pracownią wspólczynnik 1,15, oczyszczenie zgrubne współ. 0,02)

dm2

(1,9*(4,0+4,0+3,0)+3,3*0,6+2*0,55*0,55)*100 < posadzka ze schodami i dwoma
płytami przy schodach >

dm2 2348,500

RAZEM 2348,500
14

d.2.2
TZKNC N-K/
VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni balustrady- kamień porowaty - piaskowiec (
oczyszczenie gorącą wodą pod ciśnieniem)

m2

20*(4*0,2*0,85) <tralki> +2*(0,4+0,4)*(3,2+1,35)+2*(0,7+2*0,05)*(0,66+2*0,05) <
płyta z góry i pow. boczne > + 2*0,85*(2*0,5+5*0,25+2*0,2)+2*1,1*0,53*4 <2
słupki>

m2 31,265

RAZEM 31,265
15

d.2.2
TZKNC N-K/
VI 1/1-d
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni płyt posadzki i cokołu- kamień nieporowaty -
granit i podobne

m2

1,9*(4,0+3,0+4,0)+3,3*0,6+0,55*0,55*2 <powierzchnie poziome> + (2*1,9+2*4,0+
3,0)*0,58 < cokół i podstopnice- powierzchnia pionowa>

m2 32,069

RAZEM 32,069
16

d.2.2
KNR 7-12
0208-03
analogia

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi
prętów stalowych mocowania elementów kamiennych
Krotność = 2

m2

0,1 m2 0,100
RAZEM 0,100

17
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 3/2-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbar-
wione w masie na kolor otoczenia)
np Restauriermörtel frimy REMMERS

dm2

30<sztuki>*0,5*0,2 dm2 3,000
RAZEM 3,000

18
d.2.2

KNNR-W 3
1307-01

Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu z elementów
prostokątnych o obwodzie do 6 m/m2

m2

3<elementy uszkodzone> m2 3,000
RAZEM 3,000

19
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 2/4-a
analiza indy-
widualna

Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych ba-
lustrady żywicą epoksydową np  Injektionsharz 100 firmy
REMMERS

dm2

30 dm2 30,000
RAZEM 30,000

20
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 5/2-b

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piasko-
wiec.

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

21
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 5/3-b
kalk. własna

Uzupełnienie ubytków - flekowanie.
uzupełnienie elementówpłyty z pisskowca pod płytą o wielkości 5x60 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 1/13-b
analogia

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną
(dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec przy użyciu preparatu bakterio, grzy-
biczo i glonobójczego np BFA REMMERS

m2

2*(3,2+1,35)*0,4 + 2*0,2*(3,2+1,35)*2+2*(0,7*2*0,05)*(0,66+2*0,05) < powierz-
chnie poziome i pionowe płyty balustrady i pokrywy słupków>

m2 7,386

RAZEM 7,386
23

d.2.2
TZKNC N-K/
VI 1/14-b
kalk. własna

Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piasko-
wiec przy użyciu preparatu Entsalzungskompresse firmy RIMMERS
założono, że wymaga tego 20% powierzchni tralek i słupków

dm2

poz.14*20%*100 dm2 625,300
RAZEM 625,300

24
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
kalk. własna

Wzmacnianie powierzchniowe balustrad z piaskowca.
Ręczne nanoszenie preparatu wzmacniającego np KSE 300 firmy RIMMER

m2

poz.14 m2 31,265
RAZEM 31,265

25
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
analiza indy-
widualna

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia preparatem np Funcosil firmy Rimmers m2

poz.14 m2 31,265
RAZEM 31,265

26
d.2.2

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży (gruntowanie przed scalanie kolorystycznym-
kamienia preparatem np. Siliconharz Füllfarbe
LA firmy REMMERS)

m2

poz.14 m2 31,265
RAZEM 31,265
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27

d.2.2
KNR 0-26
0640-06

Scalanie kolorystyczne poprzez malowanie
laserunkowe preparatem np. Siliconharzfarbe
LA firmy REMMERS)

m2

poz.14 m2 31,265
RAZEM 31,265

28
d.2.2

KNR-W 2-02
1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym

m3

1,9*11,0*0,15 m3 3,135
RAZEM 3,135

29
d.2.2

KNR AT-42
0102-04

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje cemento-
we

m2

poz.28 m2 3,135
RAZEM 3,135

2.3 Montaż elementów kamiennych
30

d.2.3
KNR 2-02
2104-03
2104-05 

Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych grubości 12  cm i szerokości do
50 cm

m

poz.4 m 10,500
RAZEM 10,500

31
d.2.3

KNR-W 2-02
2111-05

Balustrady zewnętrzne blokowe - tralki - skały osadowe szt

poz.5 szt 20,000
RAZEM 20,000

32
d.2.3

KNR-W 2-02
2111-06

Balustrady zewnętrzne blokowe - słupki o objętości do 0.03 m3 - skały osadowe szt

poz.6 szt 2,000
RAZEM 2,000

33
d.2.3

KNR-W 2-02
2111-08

Balustrady zewnętrzne blokowe - słupki o objętości do 0.10 m3 - skały osadowe szt

poz.7 szt 4,000
RAZEM 4,000

34
d.2.3

KNR-W 2-02
2111-09

Balustrady zewnętrzne blokowe - słupki - dodatek za dalsze 0.10 m3 objętości -
skały osadowe

szt

poz.8 szt 4,000
RAZEM 4,000

35
d.2.3

KNR 2-02
2111-01

Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości
obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2

m2

z demontażu poz.9 m2 17,725
RAZEM 17,725

36
d.2.3

KNR 2-02
2112-04
9931-81

Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2; elementy o długości ponad 1.5 m m

poz.10 m 12,600
RAZEM 12,600

37
d.2.3

KNR-W 2-02
2105-13

Gzymsy i pasy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 10 cm i szerokości
do 50 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe

m

poz.11 m 11,800
RAZEM 11,800

38
d.2.3

KNR 2-02
0617-06
analogia

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych poziomych kitem m

8*2*1,9+3*11,0+2*3,3+4*0,96 m 73,840
RAZEM 73,840

39
d.2.3

KNR 2-02
0617-12
analogia

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych pionowych kitem m

(2*3,3+2*3,0)<pod podstopnicami>+ 2*(1,9+4,0) <pod gzymsem> + 0,46*10< pio-
nowe okładziny>

m 29,000

RAZEM 29,000
3 TARAS WEJŚCIE G

3.1 Rozbiórka elementów tarasów
40

d.3.1
KNR-W 2-02
2111-13 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż balustrady zewnętrznej blokowej - nakrywa o przekroju do 0.10 m2 -
skały osadowe - roboty renowacyjne

m

2*(1,35+3,2+0,7) m 10,500
RAZEM 10,500

41
d.3.1

KNR-W 2-02
2111-05 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż balustrady zewnętrznej blokowej - tralki - skały osadowe - roboty reno-
wacyjne

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000
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42

d.3.1
KNR-W 2-02
2111-07 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż balustrady zewnętrznej blokowej ( 0,2*0,25*0,85) - słupki o objętości do
0.06 m3 - skały osadowe

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

43
d.3.1

KNR-W 2-02
2111-08 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż balustrady zewnętrznej blokowej ( 1,1*0,55*0,55 = 0,33 i  0,85*2*0,25*
0,25 = 0,11) - słupki o objętości do 0.10 m3 - skały osadowe - roboty renowacyjne

szt

2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000

44
d.3.1

KNR-W 2-02
2111-09 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż balustrady zewnętrzne blokowej - słupki - dodatek za dalsze 0.10 m3
objętości - skały osadowe - roboty renowacyjne

szt

2*2 <2*po 0,2> szt 4,000
RAZEM 4,000

45
d.3.1

KNR-W 2-02
2112-01 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż posadzki zewnętrznej pełnej z elementów prostokątnych na zaprawie
cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 6 cm  - roboty renowacyjne

m2

(4,0+3,0+4,0)*1,9-3*0,42*3,0+2*0,55*0,55 < bez stopni, z dwoma płytami przy
schodach>

m2 17,725

RAZEM 17,725
46

d.3.1
KNR-W 2-02
2113-01 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż stopni zewnętrznych okładzinowych prostych - stopnice grubości do 6
cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe - roboty renowacyjne

m

2*3,3+2*3,0 m 12,600
RAZEM 12,600

47
d.3.1

KNR-W 2-02
2105-13 z.sz.
5.3. 
analogia

Demontaż gzymsów i pasów zewnętrznych okładzinowych - elementy grubości do
10 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe - roboty renowacyjne

m

2*1,9+2*4,0 m 11,800
RAZEM 11,800

3.2 Renowacja elementów kamiennych
48

d.3.2
TZKNC N-K/
VI 1/4-b

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej z elementów balustrady-
kamień porowaty - piaskowiec
(praca poza pracownią wspólczynnik 1,15,
 oczyszczenie zgrubne współ. 0,02)

dm2

20*2*2,0*2,0<plinty i bazy tralek w dm2> + 2*2,0*(13,5+32) +2*(5,3*5,)<spód płyt
w dm2>

dm2 395,000

RAZEM 395,000
49

d.3.2
TZKNC N-K/
VI 1/4-d

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień nieporowaty -
granit i podobne
(praca poza pracownią wspólczynnik 1,15, oczyszczenie zgrubne współ. 0,02)

dm2

(1,9*(4,0+4,0+3,0)+3,3*0,6+2*0,55*0,55)*100 < posadzka ze schodami i dwoma
płytami przy schodach >

dm2 2348,500

RAZEM 2348,500
50

d.3.2
TZKNC N-K/
VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni balustrady- kamień porowaty - piaskowiec (
oczyszczenie gorącą wodą pod ciśnieniem)

m2

20*(4*0,2*0,85) <tralki> +2*(0,4+0,4)*(3,2+1,35)+2*(0,7+2*0,05)*(0,66+2*0,05) <
płyta z góry i pow. boczne > + 2*0,85*(2*0,5+5*0,25+2*0,2)+2*1,1*0,53*4 <2
słupki>

m2 31,265

RAZEM 31,265
51

d.3.2
TZKNC N-K/
VI 1/1-d
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni płyt posadzki i cokołu- kamień nieporowaty -
granit i podobne

m2

1,9*(4,0+3,0+4,0)+3,3*0,6+0,55*0,55*2 <powierzchnie poziome> + (2*1,9+2*4,0+
3,0)*0,58 < cokół i podstopnice- powierzchnia pionowa>

m2 32,069

RAZEM 32,069
52

d.3.2
KNR 7-12
0208-03
analogia

Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi
prętów stalowych mocowania elementów kamiennych
Krotność = 2

m2

0,1 m2 0,100
RAZEM 0,100

53
d.3.2

TZKNC N-K/
VI 3/2-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbar-
wione w masie na kolor otoczenia)
np Restauriermörtel frimy REMMERS

dm2

30<sztuki>*0,5*0,2 dm2 3,000
RAZEM 3,000

54
d.3.2

KNNR-W 3
1307-01

Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu z elementów
prostokątnych o obwodzie do 6 m/m2

m2
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3<elementy uszkodzone> m2 3,000

RAZEM 3,000
55

d.3.2
TZKNC N-K/
VI 2/4-a
analiza indy-
widualna

Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych ba-
lustrady żywicą epoksydową np  Injektionsharz 100 firmy
REMMERS

dm2

30 dm2 30,000
RAZEM 30,000

56
d.3.2

TZKNC N-K/
VI 5/2-b

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piasko-
wiec.

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

57
d.3.2

TZKNC N-K/
VI 5/3-b
kalk. własna

Uzupełnienie ubytków - flekowanie.
uzupełnienie elementówpłyty z pisskowca pod płytą o wielkości 5x60 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

58
d.3.2

TZKNC N-K/
VI 1/13-b
analogia

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną
(dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec przy użyciu preparatu bakterio, grzy-
biczo i glonobójczego np BFA REMMERS

m2

2*(3,2+1,35)*0,4 + 2*0,2*(3,2+1,35)*2+2*(0,7*2*0,05)*(0,66+2*0,05) < powierz-
chnie poziome i pionowe płyty balustrady i pokrywy słupków>

m2 7,386

RAZEM 7,386
59

d.3.2
TZKNC N-K/
VI 1/14-b
kalk. własna

Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piasko-
wiec przy użyciu preparatu Entsalzungskompresse firmy RIMMERS
założono, że wymaga tego 20% powierzchni tralek i słupków

dm2

poz.50*20%*100 dm2 625,300
RAZEM 625,300

60
d.3.2

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
kalk. własna

Wzmacnianie powierzchniowe balustrad z piaskowca.
Ręczne nanoszenie preparatu wzmacniającego np KSE 300 firmy RIMMER

m2

poz.50 m2 31,265
RAZEM 31,265

61
d.3.2

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
analiza indy-
widualna

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia preparatem np Funcosil firmy Rimmers m2

poz.50 m2 31,265
RAZEM 31,265

62
d.3.2

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży (gruntowanie przed scalanie kolorystycznym-
kamienia preparatem np. Siliconharz Füllfarbe
LA firmy REMMERS)

m2

poz.50 m2 31,265
RAZEM 31,265

63
d.3.2

KNR 0-26
0640-06

Scalanie kolorystyczne poprzez malowanie
laserunkowe preparatem np. Siliconharzfarbe
LA firmy REMMERS)

m2

poz.50 m2 31,265
RAZEM 31,265

64
d.3.2

KNR-W 2-02
1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym

m3

1,9*11,0*0,15 m3 3,135
RAZEM 3,135

65
d.3.2

KNR AT-42
0102-04

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje cemento-
we

m2

poz.64 m2 3,135
RAZEM 3,135

3.3 Montaż elementów kamiennych
66

d.3.3
KNR 2-02
2104-03
2104-05 

Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych grubości 12  cm i szerokości do
50 cm

m

poz.40 m 10,500
RAZEM 10,500

67
d.3.3

KNR-W 2-02
2111-05

Balustrady zewnętrzne blokowe - tralki - skały osadowe szt

poz.41 szt 20,000
RAZEM 20,000

68
d.3.3

KNR-W 2-02
2111-06

Balustrady zewnętrzne blokowe - słupki o objętości do 0.03 m3 - skały osadowe szt

poz.42 szt 2,000
RAZEM 2,000

69
d.3.3

KNR-W 2-02
2111-08

Balustrady zewnętrzne blokowe - słupki o objętości do 0.10 m3 - skały osadowe szt

poz.43 szt 4,000
RAZEM 4,000
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70

d.3.3
KNR-W 2-02
2111-09

Balustrady zewnętrzne blokowe - słupki - dodatek za dalsze 0.10 m3 objętości -
skały osadowe

szt

poz.44 szt 4,000
RAZEM 4,000

71
d.3.3

KNR 2-02
2111-01

Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości
obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2

m2

z demontażu poz.45 m2 17,725
RAZEM 17,725

72
d.3.3

KNR 2-02
2112-04
9931-81

Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2; elementy o długości ponad 1.5 m m

poz.46 m 12,600
RAZEM 12,600

73
d.3.3

KNR-W 2-02
2105-13

Gzymsy i pasy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 10 cm i szerokości
do 50 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe

m

poz.47 m 11,800
RAZEM 11,800

74
d.3.3

KNR 2-02
0617-06
analogia

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych poziomych kitem m

8*2*1,9+3*11,0+2*3,3+4*0,96 m 73,840
RAZEM 73,840

75
d.3.3

KNR 2-02
0617-12
analogia

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych pionowych kitem m

(2*3,3+2*3,0)<pod podstopnicami>+ 2*(1,9+4,0) <pod gzymsem> + 0,46*10< pio-
nowe okładziny>

m 29,000

RAZEM 29,000
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