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Przebudowa mnicha - Busko-Zdrój.kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45240000-1 Przebudowa mnicha
1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 2-01
0122-01 Ana-
logia

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - wykopy
pod przebudowę mnicha oraz inne roboty ziemne

m3

61+50 m3 111
RAZEM 111

2
d.1.1

KNR 15-01
0208-06 Ana-
logia

Rozbiórka płotka faszynowego o wys. 50 cm - rozbiórka istniejącego płotka faszyno-
wego o śr. wysokości 0,6 m - przy przebudowywanym mnichu
Krotność = 1.2

m

2*6 m 12
RAZEM 12

3
d.1.1

Kalkulacja in-
dywidualna 

Wykonanie oraz późniejsza rozbiórka grobli zabezpieczającej miejsce przebudowy
mnicha oraz wykonania rowka doprowadzajacego wodę do mnicha. Przedmiotowa
grobla winna zostać wykonana o  wys.min. 1,0 m, szer. 0,6 - długość grobli około 23
m  tj.  jako min. 7 x warstwa z worków z piaskiem oraz od strony stawu warstwa folii
dołem dociążonej workami z piaskiem; folia (o szer. min. 2 m) powinna zostać wywi-
nięta na górną warstwę worków z piaskiem oraz lokalnie obciążona pojedynczymi wor-
kami. W niniejszej pozycji należy wycenić całość robót tj. dostarczenie materiałów
(worków z piaskiem - około 900 szt. oraz folii - około 46 m2), wykonanie grobi oraz
późniejszą robiórkę wraz z kosztami wywozu materiału z rozbiórki grobli.

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

4
d.1.1

KNR 15-01
0201-07

Mechaniczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grub. do 20 cm - rozbiórka ścian i
płyty dojściowej istniejącego mnicha

m3

0.20*[(1.7+2.0)*2+1.5]*2.12+0.15*1.1*1.5 m3 4.0
RAZEM 4.0

5
d.1.1

KNR 15-01
0201-08

Mechaniczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grub. pow. 20 cm - rozbiórka dna
istn. mnicha

m3

0.5*1.7*1.7 m3 1.4
RAZEM 1.4

6
d.1.1

KNR 15-01
0206-04 Ana-
logia

Rozbiórka rurociagów o śr. 60 cm z mechanicznym wydobyciem rur - częściowa roz-
biórka istniejacego odpływu z mnicha

m

2 m 2
RAZEM 2

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 Analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km

m3

[4.0+1.4]*1.5 m3 8.1
RAZEM 8.1

8
d.1.1

KNR-W 7-20
0611-01 Ana-
logia

Demontaż ręcznych mechanizmów wyciągowych zamknięć budowli piętrzących - śru-
bowy bez przekładni zębatej o udźwigu do 2.0 t - z uwagi na demontaż wsp. zmniej-
szajace do R i S w wys. 0,3 - demontaż istniejącego zamknięcia mnicha,

t

0.12 t 0.12
RAZEM 0.12

9
d.1.1

KNR 7-20
0601-01 Ana-
logia

Demontaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - z uwagi na de-
montaż wsp. zmniejszajace do R i S w wysokości 0,3 - demontaż istniejącego za-
mknięcia mnicha

t

0.08 t 0.08
RAZEM 0.08

10
d.1.1

KNR 2-31
0818-01 Ana-
logia

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych m

2*2 m 4
RAZEM 4

11
d.1.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Załadunek, transport na odległość do 5 km (do miejsca wskazanego przez Zamawia-
jącego) oraz wyładunek wraz ze złożeniem elementów z demontażu istn. zamknięcia
mnicha oraz barierek

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

1.2 45240000-1 Roboty ziemne i budowlano - montażowe
12

d.1.2
KNR 2-01
0221-04 z.sz.
2.3.2. 9903 

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.III Grunt oblepiający naczynie robocze - cześciowy wykop gruntu pod przebudowę
mnicha  - 80 % ilości robót
głębokość wykopu 2,90 m - do istn. dna stawu
szerokość wykopu - dołem 4,6 m, górą 10,5 m
długość warstwy wykopu  - 3,5 m

m3

[2.9*(4.6+10.5)/2*3.5]*0.8 m3 61
RAZEM 61

13
d.1.2

KNR 2-01
0310-02 z.sz.
2.3 9907 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m
ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Grunt mokry -cześciowy wykop gruntu pod
przebudowę mnicha  - 20 % ilości robót oraz dokop gruntu pod ubezpieczenia i pod-
sypkę

m3

wykop pod budowlę - do projektowanego dna mnicha
[2.9*(4.6+10.5)/2*3.5]*0.2+0.9*3.2*3.0+1.0*1.35*0.5*2 m3 25.3
wykop - (rów) wlot do mnicha 
0.45*0.5*4.5+0.45*1.5*0.45*4.5 m3 2.4
dokop pod ubezpieczenia i podsypkę  
0.5*0.20*4.5+2*0.2*0.45*1.5*4.5+0.2*3.5*2.2 m3 3.2
odkopanie istn. rurociąg odpływowego z mnicha
1.5*[3.1*(0.6+2*0.2)+1.0*3.1*3.1] m3 19.1

RAZEM 50.0

2
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Przebudowa mnicha - Busko-Zdrój.kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.1.2

KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urob-
ku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.
Krotność = 3

m3

50 m3 50.0
RAZEM 50.0

15
d.1.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie, czas pracy oraz późniejszy demontaż podestu z tarcicy do przewozu
gruntu w czaszy stawu, podest szer. 1,0 m, dł. 4,5 m, grubość tarcicy 32 mm, należy
wycenić komplet robót tj. zużycie materiałów oraz nakłady R i S

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

16
d.1.2

KNR 2-01
0307-02 z.sz.
2.2 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) Grunt
uprzednio odspojony - wywóz gruntu z czaszy stawu na brzeg.

m3

2.4+3.2 m3 5.6
RAZEM 5.6

17
d.1.2

KNR 2-01
0212-03 z.sz.
2.3.2. 9903 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odl.do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze. - wywóz gruntu z terenu robót dla
50 % ilości robót

m3

[61+50]*0.5 m3 55.5
RAZEM 55.5

18
d.1.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - wywóz nadmiaru grun-
tu na doc. odległość do 7 km
Krotność = 12

m3

55.5 m3 55.5
RAZEM 55.5

19
d.1.2

KNR 2-01
z.o.2.8.3.

Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdżaniu z
wykopu - grunt III-IV kat.

m3

55.5 m3 55.5
RAZEM 55.5

20
d.1.2

KNR 2-11
2606-05 Ana-
logia

Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego dla mnichów monolit. MNm-4,
5, 7, 4p, 5p, 7p - pompowanie wody z wykopu

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

21
d.1.2

Kalkulacja in-
dywidualna 

Pompowanie wody z czaszy stawu celem zmniejszenia poziomu wypełnienia i niedo-
puszczenia przelania się wody przez tymczasową groblę. Nakłady pompy spalinowej
w ilości 1 m-g./m-g. wraz z niezbędnymi kosztami dozoru

m-g.

8*14 m-g. 112
RAZEM 112

22
d.1.2

KNR 2-11
0404-01 Ana-
logia

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm - wykonanie podsypki pod
mnicha oraz pod ubezpieczenie dna i skarp wlotu do mnicha, bez nakładów S

m2

podsypka pod mnicha oraz zasypka dolnej części wykopu średniej gr. 40 cm i 70 cm
3.9*4.6 m2 18
podsypka pod ubezpieczenia dna i skarp - gr. 10 cm
4.5*0.5+2*4.5*0.5*1.5 m2 9

RAZEM 27
23

d.1.2
KNR 2-11
0404-02

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości -
bez nakładów S - pod ubezpieczenie wlotu

m2

9 m2 9.0
RAZEM 9.0

24
d.1.2

KNR 2-11
0404-02

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości -
bez nakładów S
Krotność = 11

m2

18 m2 18.0
RAZEM 18.0

25
d.1.2

KNNR 11
0501-01 Ana-
logia

Podłoża stabilizowane cementem przy ilości cementu 100 kg/m3 - dodatkowa stabili-
zacja podsypki z pospółki

m3

18*12*0.05+9*2*0.05 m3 11.7
RAZEM 11.7

26
d.1.2

KNNR 11
0501-02

Podłoża stabilizowane cementem - za każdy 10 kg różnicy od 100 kg/m3
Krotność = 5

m3

11.7 m3 11.7
RAZEM 11.7

27
d.1.2

KNR 2-11
0210-01

Podłoże betonowe pod konstrukcje - podłoże pod mnicha wraz ze skrzydłami z mie-
szanki bet. B 15

m3

0.1*2.2*2.4+0.1*2*0.45*1.0 m3 0.6
RAZEM 0.6

28
d.1.2

KNR 2-11
0208-04 Ana-
logia

Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe z mieszanki betonu hydrotechnicz-
nego min. C25/30 (wg starych oznaczeń B30) W 8, F 150

m3

dno
0.4*2.2*2.0 m3 1.8
ściany pionowe mnicha wraz z wspornikiem płyty - dojścia
[2*0.25*0.8+0.25*1.30]*2.88+0.25*(0.15+0.40)/2*1.3 m3 2.2
skrzydła mnicha
2*[0.25*1.35+0.2*0.2*0.5]*1.0 m3 0.7
płyta - kładka dojścia do mnicha
2.1*1.3*0.15 m3 0.4

RAZEM 5.1

3
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Przebudowa mnicha - Busko-Zdrój.kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

29
d.1.2

KNNR 7 0208-
05 Analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu do 50 kg -
wykonanie ( wraz z podwójnym gruntowaniem ) prowadnic szandorów i prowadnic kra-
ty na wlocie do kanalizacji

t

0.133 t 0.133
RAZEM 0.133

30
d.1.2

KNNR 7 0208-
05 Analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg - wy-
konanie ( wraz z podwójnym gruntowaniem ) kraty na wlocie do kanalizacji

t

0.049 t 0.049
RAZEM 0.049

31
d.1.2

KNNR 7 0904-
03 Analogia

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową prowadnic szandorów,
prowadnic kraty na wlocie oraz kraty - malowanie lakierem bitumicznym - dwukrotnie

t

0.133+0.049 t 0.182
RAZEM 0.182

32
d.1.2

KNNR 10
2001-01 Ana-
logia

Montaż prowadnic zasuw o szer.do 160 mm - montaż prowadnic szandorów oraz pro-
wadnic kraty na wlocie do rurociągu

t

0.133+0.049 t 0.182
RAZEM 0.182

33
d.1.2

KNR 2-11
0212-02
z.sz.3.6. 

Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :płyty fundamentowe, stropy, filary,
ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i poje-
dyncze belki - pręty żebrowane fi 10 mm

kg zbr.

278 kg zbr. 278
RAZEM 278

34
d.1.2

KNR 2-13
1009-01

Obsadzenie klamer włazowych - ze stali fi 25 mm, długość 1 klamry (0,3+2*0,15+2*0,
15) 0,9 m, nakłady M 3,5 kg/szt.

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

35
d.1.2

KNNR-W 10
2104-01 Ana-
logia

Znaki wodne - klamry lub bolce - klamra fi 30 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

36
d.1.2

KNR 0-40
0104-03 Ana-
logia

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnie-
niowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian z betonu wodoszczelnego (niskie
wymagania użytkowe) - wykonanie izolacji z zastosowaniem środka uszczelniającego
np. "Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna", prod. nr 209 lub innych materiałów równo-
ważnych (dla izolacji powierzchniowo-wgłębnej uzyskiwanej z mineralnej powłoki po-
przez właściwość osmotycznego i kapilarnego penetrowania-przenikania substancji
uszczelniających do wnętrza betonu) zgodnie z podaną przez producenta technologią
układania izolacji - lub równoważne produkty innych producentów - izolacja ścian
bocznych i góry fundamentu oraz ścian pionowych wraz z kładką - dojściem do mni-
cha, wykonanie dwóch warstw izolacji - zużycie materiałów 2*0,8= 1,6 kg/m2 lub w
przypadku innych produktów wg. technologi produktu

m2

fundament - ściany boczne oraz góra fundamentu
0.4*[2*2.0+2*2.2]+2.2*2.0 m2 7.8
ściany pionowe oraz góra - zewnątrz i wewnątrz
2.88*[1.3+1.05*2+0.8+2*0.8+2*0.25]+1.3*[0.35+0.15+0.20]+0.25*[0.8*2+1.3] m2 19.8
skrzydła mnicha - ściany boczne i góra
1.0*[1.35*2+0.28]*2+0.25*1.00*2 m2 6.5
płyta - dojście do mnicha - pow. górna, boczne i dolna
2.1*1.3*2+2.1*2*0.15+1.3*0.15*2 m2 6.5

RAZEM 40.6
37

d.1.2
KNR-W 7-12
0403-02 Ana-
logia

Malowanie lakierem, emalią epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylin-
drycznych konstrukcji betonowych - wykonanie poziomego pasa oznaczającego "Nor-
malny poziom pietrzenia wody" w stawie, pas szer. 10 cm na zewnętrzych (bocznych
oraz frontowej) ścianach mnicha, pas wymalowany farbą do betonów koloru czerwo-
nego np. Betonmal - kolor czerwony jasny lub równoważne wyroby - malowanie dwu-
krotne
Krotność = 2

m2

0.1*[2*1.05+2*0.25] m2 0.3
RAZEM 0.3

38
d.1.2

KNR 2-11
0304-02 Ana-
logia

Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 m - szandory wykona-
ne z tarcicy liścistej - dąb I klasa, tylko twardziel drewna - wyklucza sie wykonanie
szandorów z tarcicy zawierającej tzw. biel drewna

m2

0.86*0.20*9*2 m2 3.1
RAZEM 3.1

39
d.1.2

KNR 2-11
0304-08

Okucia dla szandorów 41-71 mm szt.

9*2 szt. 18
RAZEM 18

40
d.1.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Zakup ( lub wykonanie warsztatowe ), dostawa i montaż włazu zabezpieczającego do-
stęp do szandorów mnicha. Konstrukcja włazu - właz wykonany z blachy kwasoodpor-
nej, gat. 0H18MN9.Korpus włazu wykonany  z nierdzewnych profili  mocowany kotwa-
mi do podstawy betonowej. Pokrywa uchylna  zaopatrzona w uchwyt do podnoszenia.
Pokrywa wyposażona jest również w rygiel zabezpieczający przed samoistnym za-
mknięciem  utrzymujący ją w pozycji otwarcia około 120°, pełny kat otwarcia pokrywy
względem korpusu to 180° . Właz zamykany jest centralną śrubą  z uniwersalnym klu-
czem oraz miejscem na kłódkę, ponadto wyposażony jest w uchwyty antywłamaniowe
montowane w świetle włazu, dostępne po otwarciu pokrywy. Właz dodatkowo wyposa-
żony w uchwyt  ułatwiający otwieranie.Włazy przykręcane do górnej części mnicha
kotwami metalowymi np. Kotwy TM-FL 16 x 125 mm INOX Kotwy stalowe pierścienio-
we ekspresowe,TMX - A2 stal nierdzewna z klipsem rozpierającym lub równoważne
produkty . Na komplet włazu skałdają się dwie niezależne części

kpl.

1 kpl. 1
4
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Przebudowa mnicha - Busko-Zdrój.kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1
41

d.1.2
Kalkulacja in-
dywidualna

Zakup ( lub wykonanie warsztatowe ), dostawa i montaż konstrukcji zabezpieczającej
przed niepożądanym demontażem szandorów mnicha. Konstrukcja z wykonana z
kształtowników ze stali nierdzewnej - zgodnie z rys. nr 11. Masa całej konstrukcji 25
kg.

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

42
d.1.2

KNR 2-11
0210-03 Ana-
logia

Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z lądu - wykonanie ubezpieczenia dna
i skarp ubezpieczenia na wlocie do dna mnicha oraz fundamentu betonowego kładki -
z mieszanki betonowej B 20

m3

[5.0-0.15-0.35]*0.1*[0.5+2*0.6]+0.3*0.15*[0.5+2*0.6]+0.4*0.6*1.3 m3 1.2
RAZEM 1.2

43
d.1.2

KNR 2-13
1009-13 Ana-
logia

Obsadzenie poręczy z rur - obsadzenie w płycie - kładce - dojście do mnicha elemen-
tów do montażu barierki

m

2.1*2 m 4.2
RAZEM 4.2

44
d.1.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Zakup ( lub wykonanie warsztatowe ), dostawa i montaż barierek ( tzw. typu olsztyńs-
kiego ) zabezpieczających przed upadkiem z kładki. Konstrukcja barierek - zgodnie z
rys. nr 9. - barierki wykonane  ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; kolor ma-
lowania do uzgodnienia z Zamawiającym. Masa obustronnych barierek około 74 kg

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

45
d.1.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Zakup ( lub wykonanie warsztatowe ), dostawa i montaż furtki  zabezpieczającej przed
dojściem do mnicha. Konstrukcja furtki - zgodnie z rys. nr 9. - furtka wykonana  ze sta-
li ocynkowanej i malowanej proszkowo; kolor malowania do uzgodnienia z Zamawiają-
cym. Masa furtki około 39 kg. Należy wycenic całość robót wraz z zamknięciem

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

1.3 45111291-4 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu
46

d.1.3
KNR 2-11
0506-05

Wykonanie opasek z faszyny luzem o wymiarach (wysokość/szerokość) 50/20 cm
między rzędami kołków - wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy pzry mnichu - połą-
czenie skrzydeł mnicha z istniejącym ubezpieczeniem stawu. Kołki  fi 10-15 cm, dłu-
gości min. 1,5 m, faszyna (wraz z wiązaniem drutem rzędów kołków) układana do wy-
sokości 15 cm poniżej góry kołków)

m

2*6-4 m 8
RAZEM 8

47
d.1.3

KNR 2-11
0503-06 Ana-
logia

Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20 cm w gruncie kat. III -
wykonanie zwienczenia opaski z faszyny pomiedzy dwoma rzędami palików - kiszka
faszynowa fi 20 cm z przyszpilowaniem do opaski, nakłady M -  kołki ( do szpilowania
kiszki ) w

m

2*6-4 m 8
RAZEM 8

48
d.1.3

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie podsypki gr. 15
cm oraz obsyki ułożonego odcinka rur. PCV fi 630 mm

m3

2.5*1.0*0.15+2.5*[1.2*0.9-3.14*0.6*0.6/4] m3 2.4
RAZEM 2.4

49
d.1.3

KNNR 4 1308-
08 Analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - połazcenie wykonanego
mnicha z istniejącym odpływem - rury PCV fi 630 mm, lite, SN 8

m

2.5 m 2.5
RAZEM 2.5

50
d.1.3

KNR 2-11
0212-05 Ana-
logia

Zbrojenie o śr. do 8 mm konstrukcji betonowych :małe budowle wodne (mnichy, za-
stawki, przyczółki przepustozastawek) - dozbrojenie opaski betonowej stalą fi 6 mm

kg zbr.

0.222*[3*2.06+11*0.26] kg zbr. 2
RAZEM 2

51
d.1.3

KNR 2-11
0208-02 Ana-
logia

Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy żelbetowe - wykonanie opaski betonowej dozbra-
janej na połączeniu istn. odpływu z rur żelb. fi 600 mm z nowowykonanym odcinkiem z
rur PCV fi 630 mm - opaska analogia jak dla przepustów wałowych fi 60 cm - szer.
min 20 cm, gr. min. 8 cm z dozbrojeniem 3 szt prętów fi 6 mm wraz ze strzemionami z
fi 6 mm co 20 cm, mieszanka betonowa B 20

m3

0.20*[0.85*0.9-3.14*0.75*0.75/4] m3 0.065
RAZEM 0.065

52
d.1.3

Kalkulacja in-
dywidualna 

Zakup i dowóz gruntu do zasypu wykopu wokół wykonanego mnicha. Zamawiający
wymagał będzie dostarczania gruntu drobnoziarnistego,  dobrze zagęszczającego się

m3

55.5-11.7 m3 43.8
RAZEM 43.8

53
d.1.3

KNR 2-01
0504-04 Ana-
logia

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i
drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III - zasyp wykopu wokół
przebudowanego mnicha

m3

43.8+55.5 m3 99.3
RAZEM 99.3

54
d.1.3

KNR 2-01
0506-07 Ana-
logia

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III - plantowanie skarp stawu wokół
przebudowanego mnicha

m2

2*6*3.2 m2 38.4
RAZEM 38.4

55
d.1.3

KNNR 10
0403-01

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - wykonanie podsypki z po-
spółki pod ubezpieczenie skarp z płyt ażurowych - bez nakładów S - pod płytą - kładką
(dojściem do mnicha) oraz pasami po 5 m od mnicha

m2

2*2.4*5+1.3*1.8 m2 26
RAZEM 26
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Przebudowa mnicha - Busko-Zdrój.kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

56
d.1.3

KNNR 10
0403-02

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grub. - bez nakła-
dów S

m2

26 m2 26
RAZEM 26

57
d.1.3

KNNR 10
0407-01

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm - Płyta
ażurowa typ „PA-II” ( płyta otworowa - otwór okragły )  - ubezpieczenie stopy skarp pły-
tami ażurowymi pasem po 240 cm (dolny pas ubezpieczenia na wys. 60 cm - płyty na
płask , środkowy pas ubezpieczenia - wys. 90 cm - płyty stojąco oraz górny pas ubez-
pieczenia płyty na płask)

m2

26 m2 26
RAZEM 26

58
d.1.3

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - wraz z wypeł-
nieniem otworów  płytach ażurowych

m2

47 m2 47
RAZEM 47

6
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Przebudowa mnicha - Busko-Zdrój.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiór-
kowe

1.2 Roboty ziemne i budowlano -
montażowe

1.3 Roboty związane z zagospodaro-
waniem terenu

1 Przebudowa mnicha
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 993.3361

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.7826
2. bale liściaste obrzynane - dąb I klasa, tylko twardziel drew-

na - wyklucza sie wykonanie szandorów z tarcicy zawiera-
jącej tzw. biel drewna

m3 0.1488

3. cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 1.7749
4. darnina m2 14.7200
5. deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0084
6. deski iglaste obrzynane kl.III gr. 19-45 mm m3 0.4594
7. drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane m3 0.0670
8. drut stalowy okrągły miękki śr.2-5 mm kg 1.0400
9. elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr.

3,25 mm
szt. 76.8040

10. elementy stalowe - pręt fi 25 mm kg 21.0000
11. elementy stalowe obsadzane w płycie do montażu barierki

- elementy ocynkowane i malowane proszkowo - kolorysty-
ka do uzgodnienia z Zamawiającym

kg 4.2000

12. emalia epoksydowa chemoodporna czerwona, dm3 0.0730
13. farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 2.8210
14. faszyna wiklinowa mp 1.7160
15. gwoździe budowlane kg 3.9312
16. HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA lub rów-

noważne produkty innych producentów
kg 64.9600

17. kiszki fi 20 cm z faszyny wiklinowej m 8.1600
18. klamry stalowe 30 mm szt. 1.0000
19. kołki faszynowe szt. 8.4000
20. kołki faszynowe śr. 4.6 cm dług. 70-90 cm szt. 7.2000
21. kołki fi 12 do 15 cm , dł. min. 1,5 m szt. 33.0400
22. krawędziaki iglaste m3 0.0084
23. kształtowniki stalowe walcowane na gorąco kg 191.1000
24. lakier bitumiczny do gruntowania dm3 0.2348
25. lakier bitumiczny nawierzchniowy dm3 1.6799
26. masa asfaltowa izolacyjna kg 2.4600
27. mieszanka  betonu hydrotechnicznego min. C25/30 ( wg

starych oznaczeń B30 )W 8, F 150
m3 5.2530

28. mieszanka betonowa B 15 m3 0.6180
29. mieszanka betonowa B 20 m3 1.3030
30. mieszanka betonowa do obsadzenia klamer włazowych m3 0.2400
31. mieszanka betonowa do obsadzenia w płycie - dojściu do

kładki
m3 0.0210

32. nasiona traw kg 0.5640
33. okucia do szandorów kg 48.6000
34. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0.9840
35. piasek do nawierzchni drogowych m3 2.9280
36. płyty betonowe ażurowe "krata" szt. 49.4000
37. pospółka do nawierzchni drogowych m3 15.7300
38. pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu - fi 6 mm kg 2.0400
39. pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 10 mm do zbrojenia be-

tonu
kg 291.9000

40. rozcieńczalnik do lakierów bitumicznych dm3 0.1565
41. rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych dm3 0.5820
42. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką

klasy N lub S o śr. zewn. 630 mm
m 2.5500

43. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0022
44. Soltox kg 0.6200
45. śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami kg 10.8000
46. tlen techniczny sprężony m3 2.3660
47. utwardzacz epoksydowy aminowy dm3 0.0412
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Przebudowa mnicha - Busko-Zdrój.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

48. wykonanie oraz późniejsza rozbiórka grobli zabezpieczają-
cej miejsce przebudowy mnicha oraz wykonania rowka do-
prowadzajacego wodę do mnicha. Przedmiotowa grobla
winna zostać wykonana o  wys.min. 1,0 m, szer. 0,6 - dłu-
gość grobli około 23 m  tj.  jako min. 7 x warstwa z worków
z piaskiem oraz od strony stawu warstwa folii dołem docią-
żonej workami z piaskiem; folia (o szer. min. 2 m) powinna
zostać wywinięta na górną warstwę worków z piaskiem
oraz lokalnie obciążona pojedynczymi workami. W niniej-
szej pozycji należy wycenić całość robót tj. dostarczenie
materiałów (worków z piaskiem - około 900 szt. oraz folii -
około 46 m2), wykonanie grobi oraz późniejszą robiórkę
wraz z kosztami wywozu materiału z rozbiórki grobli.

kpl. 1.0000

49. wykonanie, czas pracy oraz późniejszy demontaż podestu
z tarcicy do przewozu gruntu w czaszy stawu, podest szer.
1,0 m, dł. 4,5 m, grubość tarcicy 32 mm

kpl. 1.0000

50. zakup ( lub wykonanie warsztatowe ), dostawa i montaż
barierek ( tzw. typu olsztyńskiego ) zabezpieczających
przed upadkiem z kładki. Konstrukcja barierek - zgodnie z
rys. nr 9. - barierki wykonane  ze stali ocynkowanej i malo-
wanej proszkowo; kolor malowania do uzgodnienia z Za-
mawiającym. Masa obustronnych barierek około 74 kg

kpl. 1.0000

51. zakup ( lub wykonanie warsztatowe ), dostawa i montaż
furtki zabezpieczającej przed dojściem do mnicha. Kons-
trukcja furtki - zgodnie z rys. nr 9. - furtka wykonana  ze
stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; kolor malowa-
nia do uzgodnienia z Zamawiającym. Masa furtki około 39
kg. Należy wycenic całość robót wraz z zamknięciem

kpl. 1.0000

52. zakup ( lub wykonanie warsztatowe ), dostawa i montaż
konstrukcji zabezpieczającej przed niepożądanym demon-
tażem szandorów mnicha. Konstrukcja z wykonana z
kształtowników ze stali nierdzewnej - zgodnie z rys. nr 11.
Masa całej konstrukcji 25 kg.

kpl. 1.0000

53. zakup ( lub wykonanie warsztatowe ), dostawa i montaż
włazu zabezpieczającego dostęp do szandorów mnicha.
Konstrukcja włazu - właz wykonany z blachy kwasoodpor-
nej, gat. 0H18MN9.Korpus włazu wykonany  z nierdzew-
nych profili  mocowany kotwami do podstawy betonowej.
Pokrywa uchylna  zaopatrzona w uchwyt do podnoszenia.
Pokrywa wyposażona jest również w rygiel zabezpieczają-
cy przed samoistnym zamknięciem  utrzymujący ją w po-
zycji otwarcia około 120°, pełny kat otwarcia pokrywy
względem korpusu to 180° . Właz zamykany jest centralną
śrubą  z uniwersalnym kluczem oraz miejscem na kłódkę,
ponadto wyposażony jest w uchwyty antywłamaniowe
montowane w świetle włazu, dostępne po otwarciu pokry-
wy. Właz dodatkowo wyposażony w uchwyt  ułatwiający
otwieranie.Włazy przykręcane do górnej części mnicha
kotwami metalowymi np. Kotwy TM-FL 16 x 125 mm INOX
Kotwy stalowe pierścieniowe ekspresowe,TMX - A2 stal
nierdzewna z klipsem rozpierającym lub równoważne pro-
dukty . Na komplet włazu skałdają się dwie niezależne
części

kpl. 1.0000

54. zakup i dowóz gruntu do zasypu wykopu wokół wykonane-
go mnicha. Zamawiający wymagał będzie dostarczania
gruntu drobnoziarnistego,  dobrze zagęszczającego sie

m3 43.8000

55. załadunek, transport na odległość do 5 km (do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego) oraz wyładunek wraz
ze złożeniem elementów z demontażu istn. zamknięcia
mnicha oraz barierek

kpl. 1.0000

56. ziemia urodzajna (humus) m3 2.4440
57. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. beczkowóz ciągniony 4000 dm3 m-g 0.6997
2. ciągnik kołowy 27-39 kW m-g 0.8598
3. giętarka do prętów śr. do 40 mm m-g 1.3434
4. koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 11.9568
5. nożyce do prętów m-g 1.6119
6. pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 394.0000
7. prościarka do prętów śr. 4-10 mm m-g 1.2090
8. przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g 0.0211
9. przyczepa dłużycowa do ciągnika do 4,5 t m-g 0.1602

10. samochód dostawczy m-g 0.0002
11. samochód samowyładowczy 5 t m-g 28.7325
12. samochód skrzyniowy m-g 0.1540
13. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1.3826
14. spawarka m-g 8.0080
15. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.2100
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Przebudowa mnicha - Busko-Zdrój.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

16. sprężarka przewoźna spalinowa 4-5 m3/min m-g 15.7000
17. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.9902
18. środek transportowy m-g 0.3919
19. ubijak spalinowy 200 kg m-g 10.5258
20. wózek spalinowy platforma 2-3 t m-g 4.1160
21. żuraw samochodowy m-g 5.6650
22. żuraw samochodowy 4 t m-g 1.2648
23. żuraw samochodowy 6 t m-g 9.5914
24. żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0.8200

RAZEM

Słownie:  
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