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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.

1

Podstawa wyceny

Opis

2
1 anal za własa

3
Wykonanie dokumentacji fotograficznej i dokumentacji
opisowej stanu zachowania elementów zabytkowych
2 anal za własa Wycinka drzew
3 KNR 401 0102- Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości
dna do 1,5 m i głębokości do 3.0 m, z odrzuceniem zie0500
mi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w
gruncie suchym lub wilgotnym: kat. III
4 KNR 401 0701- Odbicie tynków na ścianach,(ogrodzeniu) bez względu
na rodzaj podłoża, - tynki z zaprawy: cementowo-wa0200
piennej
5 KNR 401 0619- Odgrzybianie ścian z cegieł, metodą oczyszczania
szczotkami stalowymi,
0400
6 KNR 401 0301- Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą budowlaną
pełną, odcinkami o dł.do 1,0 m, w gotowym wykopie, z
0100
podklinowaniem spoin oraz ułożeniem poziomej izolacji
z dwóch warstw papy smołowej na lepiku
7 KNR 401 0621- Osuszenie zawilgoconych fragmentów cokołu i fundamentów za pomocą środków chemicznych przeznaczo0102
nych do renowacji obiektów zabytkowych
8 anal za własa Hydrofobizacja powierzchniowa preparatem krzemoorganicznym
9 anal za własa Scalenie kolorystyczne uzupełnień oraz podmalowanie
zabrudzeń, których nie dało się usunąć przy użyciu laserunkowych farb do betonu.
10 anal za własa Wykonanie izolacji przeciwwodnej cokołu poprzez nałożenie preparatu specjalistycznego
11 KNR 401 0105- Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, - za0100
sypka piaskiem 50%
12 KNR 401 0711- Wykonanie tynków podkładowych w miejscach wcześniej skutych fragmentów tynków zaprawą mineralną. Za0200
leca się zastosowanie zaprawy - tynku tradycyjnego
przygotowywanego na placu budowy na bazie wapna
hydratyzowanego z cementem portlandzkim (4:1) i piaskiem kwarcowym. Stosunek spoiwa do kruszywa 1:3.
13 KNR 031 0501- Ujednolicenie i reprofilacja powierzchni tynkowanych poprzez nałożenie mineralnej, drobnoziarnistej szpachli
0310
wykończeniowej do zabytkowych powierzchni
14 KNR 202 0909- Wykonanie rekonstrukcji tynków wierzchnich, fakturalnych, barwionych w masie poprzez nałożenie
0200
mineralnej, zaprawy tynkarskiej do cyklinowania.
15 anal za własa Element stalowe ogrodzenia - Mechaniczne oczyszczenie skorodowanych elementów metalowych poprzeznpiaskowanie lub z użyciem szczotek metalowych, wykonanie warstwy podkładu miniowego lub żelazowego,
pomalowanie farbą w kolorze czarnym mat lub grafit mat
np: farbą poliuretanową dwuskładnikową
16 anal za własa Wykonanie i montaż bramy i furtek stalowej kutej, malowanej farbą czarną
17 anal za własa Wykonanie robót renowacyjncych nieujętych w przedmiarze a wymaganych do wykonania na podstawie oględzin i wskazań inspektora nadzoru oraz konserwatora
zabytków
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13129 Użytkownik: APA Jacek Bułat

Jedn. miary
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