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Remont cmentarza z okresu I wojny światowej nr
171 w Łowczówku

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest wykonanie  prac konserwatorskich i renowacyjnych cmentarza polegających na:
- konserwcji i restauracji kamiennego muru wraz z drewnianym pokryciem (gontem) i elementami metalowymi (bramka wejściowa),
- konserwcji i restauracji betonowych cokołów wszystkich rodzajów nagrobków wystepujących na terenie cmentarza,
- wykonaniu replik tych nagrobków które są w bardzo złym stanie zachowania,
- konserwacji i restauracji profilowanych, betonowych obramowań nagrobków,
- konserwacji i restauracji  wszystkich rodzajów krzyży żeliwnych znajdujących się na terenie cmentarza, włącznie z wykonaniem replik krzyży 
pęknietych i ułamanych,
- konserwacji i resturacji kamiennych schodów kaplicy cmentarnej,
- konserwacji i resturacji betonowego nagrobka gen. Łowczowskiego wraz z dwoma marmurowymi tablicami,
- remoncie i modernizacji  wewnętrznych alejek cmentarza,
- konserwacji pokrycia dachowego kaplicy (blachy),
- wykonaniu nowej tablicy pamiątkowej znajdującej się przy wejściu do cmentarza.

Kosztorys ślepy

Nr
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<-CENA->

Wartość
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Kosztorys Remont cmentarza z okresu I wojny światowej nr 171 w Łowczówku
1 Element Konserwacja i remont kamiennego muru wraz z drewnianym pokryciem

1 TZKNBK 
5/1004/14

Rozebranie pokrycia gontami, gont pojedynczy drewniany o wym. 70x10 cm
m2 19,18

2 KNRW 
401/819/6

Analogia: Wykonanie czyszczenia pokrycia muru kamiennego  poprzez metode 
strumieniowo ścierną o minimalnym stopniu scierania celem zmatowienia lakierobejcy m2 138,60

3 TZKNBK 
11/1301/15

Analogia: wymiana pojedynczych desek na zadaszeniu muru z drewna modrzewiowego
m2 19,18

4 KNR 401/627/3 Analogia: Impregnacja drewna metodą smarowania, 2-krotna, o wysokiej odporności na 
działanie czynników atmosferycznych np. Rofalin Acryl firmy Remmers , kolor RAL 8022 m2 138,60

5 KNR BC 4/131/5 Analogia: Hydrofobizacja daszku drewnianego preparatem Funcosil SL, powierzchnie 
chłonne porowate, przez malowanie ręczne m2 138,60

6 KNR BC 2/120/6 Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze przy zastosowaniu zywicy 
poliestrowej z dodatkiem utwardzacza mb 17,50

7 KNR 
1901/203/12

Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton z dodatkiem szybkowiążącego 
cementu CX5 m3 0,22

8 TZKNC 6/101/11
(2)

Usuwanie z powierzchni kamienia mchów porostów i glonów, kamienie porowate - 
piaskowiec - przyjęto ok 30 % powierzchni dm2 10 158,00

9 KNR 
1901/326/12

Spoinowanie murów z kamienia, kamień łamany, przekrój spoin do 0,15˙dm2, z 
wykuciem spoin - usunięcie spoin zachodzacych na kamien oraz wykonanie nowych 
spoin - ok 7% powierzchni muru m2 23,70

10 KNR 913/101/1 Analogia: zmycie podłoża myjką ciśnieniową pod niskim ciśnieniem - cały mur m2 338,60

11 KNR BC 2/401/6 Analogia: dwukrotne zabezpieczenie wątku kamiennego muru oraz gontu drewnianego 
przez powleczenie bakterio, grzybo i glonobójczym preparatem BFA firmy Remmers  o 
właściwościach profilaktycznych m2 477,20

12 KNR 712/103/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, konstrukcje kratowe - bramka wejściowa m2 2,10

13 KNR 1316/202/3 Malowanie pędzlem konstrukcji - bramka wejsciowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2,10

2 Element Remont alejek cmentarza

14 KNP 13/1201/3 Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gałęzie, liście, śmiecie itp. m2 102,01

15 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm m2 102,01

16 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości podbudowy - rozebranie podbudowy gr 7 cm m2 102,01

17 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 
grunt kategorii III-IV m2 102,01

18 KNR 231/107/4 Analogia: Wyrównanie istniejącej podbudowy, cementem trasowym TZ-s Tubag QUICK 
MIX firmy ART-BUD, z dodatkiem piasku rzecznego (płukanego) i wody, zagęszczenie 
ręczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-6˙cm m3 6,12

19 KNR 231/307/2 Analogia: nawierzchnia z kamienia łamanego płaskiego tzw "murak" gr. 1,5-3 cm wraz ze
spoinowaniem przestrzeni międzykamiennych m2 102,01

3 Element Renowacja kamiennych schodów przy kaplicy

20 TZKNC 6/101/11
(2)

Usuwanie z powierzchni kamienia mchów porostów i glonów, kamienie porowate - 
piaskowiec dm2 2 641,00

21 KNR BC 4/131/5 Analogia: Hydrofobizacja schodów przy kaplicy preparatem Funcosil SL, powierzchnie 
chłonne porowate, przez malowanie ręczne m2 26,41
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4 Element Tablica pamiątkowa przy wejściu do cmentarza

22 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż starej tablicy miedzianej i montaż nowej tablicy o wymiarach 40 x 70 cm 
wykonanej z czarnego jednorodnego granitu lub porfiru (tekst na nowej tablicy 
liternictwem nawiązujacy do tekstu na nagrobku gen. Łowczowskiego kolor liter srebrny) KPL 1,00

5 Element Wykonanie renowacji blaszanego zadaszenia kaplicy

23 KNR 712/101/1 Analogia - czyszczenie powierzchni dachu m2 59,10

24 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie powierzchni dachu m2 59,10

25 KNR 712/211/1 
(3)

Analogia - malowanie powierzchni dachu w kolorze brązowo - czarnym RAL 8022 farbą 
Rofalin Acryl firmy Remmers lub równoważnej - 2-krotne malowanie m2 59,10

26 KNNRW 
2/1504/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokości do 10 m
m2 135,00

27 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenieścian kaplicy folią malarską - analogia m2 81,90

6 Element Żeliwne krzyże

28 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż dużego krzyża lotaryńskiego, wykonanie repliki i ponowny montaż krzyża 
(całkowita wys. 1,6 m; rozpiętośc ramion 65 cm)  - krzyż nr 185 na mapie załączonej do 
programu prac konserwatorskich KPL 1,00

29 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż  krzyża łacińskiego, wykonanie repliki i ponowny montaż krzyża (całkowita 
wys. 86 cm; rozpiętośc ramion 48 cm)  - krzyż nr 96 i 127 na mapie załączonej do 
programu prac konserwatorskich KPL 2,00

30 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie nawarstwień farb olejnych z krzyży (za pomoca preparatu Scansol Stron 
firmy Scandia Cosmetics S.A.); oczyszczenie żeliwa preparatami chemicznymi 
wchodzacymi w reakcję z produktem korozji (za pomoca kompleksonów 
rozpuszczających), piaskowanie krzyża metodą "na sucho", odtłuszczenie i benzyną,  
zabezpieczenie krzyzy przed dalsza korozją (środkiem Cortanin F firmy Organika) 
nakładanie warstwy antykorozyjnej poprzez zastosowanie warstw malarskich 
uszczelniajaco - podkładowej i nawierzchniowej firmy Eddi Schmidt. Krzyże wysokości 86
cm i rozpiętości ramion 48 cm (plan działań zgodnie z programem prac 
konserwatorskich) KPL 134,00

31 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie nawarstwień farb olejnych z krzyży (za pomoca preparatu Scansol Stron 
firmy Scandia Cosmetics S.A.); oczyszczenie żeliwa preparatami chemicznymi 
wchodzacymi w reakcję z produktem korozji (za pomoca kompleksonów 
rozpuszczających), piaskowanie krzyża metodą "na sucho", odtłuszczenie i benzyną,  
zabezpieczenie krzyzy przed dalsza korozją (środkiem Cortanin F firmy Organika) 
nakładanie warstwy antykorozyjnej poprzez zastosowanie warstw malarskich 
uszczelniajaco - podkładowej i nawierzchniowej firmy Eddi Schmidt. Krzyże wysokości 30
cm i rozpiętości ramion 30 cm (plan działań zgodnie z programem prac 
konserwatorskich) KPL 18,00

32 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie nawarstwień farb olejnych z krzyży (za pomoca preparatu Scansol Stron 
firmy Scandia Cosmetics S.A.); oczyszczenie żeliwa preparatami chemicznymi 
wchodzacymi w reakcję z produktem korozji (za pomoca kompleksonów 
rozpuszczających), piaskowanie krzyża metodą "na sucho", odtłuszczenie i benzyną,  
zabezpieczenie krzyzy przed dalsza korozją (środkiem Cortanin F firmy Organika) 
nakładanie warstwy antykorozyjnej poprzez zastosowanie warstw malarskich 
uszczelniajaco - podkładowej i nawierzchniowej firmy Eddi Schmidt. Krzyże wysokości 36
cm i rozpiętości ramion 29 cm (plan działań zgodnie z programem prac 
konserwatorskich) KPL 29,00

33 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie nawarstwień farb olejnych z krzyży (za pomoca preparatu Scansol Stron 
firmy Scandia Cosmetics S.A.); oczyszczenie żeliwa preparatami chemicznymi 
wchodzacymi w reakcję z produktem korozji (za pomoca kompleksonów 
rozpuszczających), piaskowanie krzyża metodą "na sucho", odtłuszczenie i benzyną,  
zabezpieczenie krzyzy przed dalsza korozją (środkiem Cortanin F firmy Organika) 
nakładanie warstwy antykorozyjnej poprzez zastosowanie warstw malarskich 
uszczelniajaco - podkładowej i nawierzchniowej firmy Eddi Schmidt. Krzyże wysokości 67
cm i rozpiętości ramion 49 cm (plan działań zgodnie z programem prac 
konserwatorskich) KPL 4,00

34 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie nawarstwień farb olejnych z krzyży (za pomoca preparatu Scansol Stron 
firmy Scandia Cosmetics S.A.); oczyszczenie żeliwa preparatami chemicznymi 
wchodzacymi w reakcję z produktem korozji (za pomoca kompleksonów 
rozpuszczających), piaskowanie krzyża metodą "na sucho", odtłuszczenie i benzyną,  
zabezpieczenie krzyzy przed dalsza korozją (środkiem Cortanin F firmy Organika) 
nakładanie warstwy antykorozyjnej poprzez zastosowanie warstw malarskich 
uszczelniajaco - podkładowej i nawierzchniowej firmy Eddi Schmidt. Krzyż wysokości 160
cm i rozpiętości ramion 65 cm (plan działań zgodnie z programem prac 
konserwatorskich) KPL 1,00

35 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie betonowego otoczenia żeliwnej nasady krzyża preparatem Multi - 
Baudicht 2K jako hydroizolacja zabezpieczająca betonowy cokolik przed penetracja 
wody SZT 189,00

7 Element Nagrobek Gen. Gustawa Łowczowskiego

36 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie marmurowych tabliczek folią malarską - 
analogia m2 0,27

37 TZKNC 6/101/11
(2)

Usuwanie z powierzchni kamienia mchów porostów i glonów, kamienie porowate
dm2 218,00
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38 ZKNR C 2/801/5 Przygotowanie podłoża, piaskowanie podłoża betonowego m2 2,18

39 KNR BC 2/120/6 Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pekniecia w górnej częścinagrobka przy 
zastosowaniu zywicy poliestrowej z dodatkiem utwardzacza mb 0,36

40 KNR 
1901/203/12

Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton z dodatkiem szybkowiążącego 
cementu CX5 m3 0,001

41 KNR 913/101/1 Analogia: zmycie podłoża myjką ciśnieniową pod niskim ciśnieniem m2 2,18

42 TZKNC 6/103/7 Scalanie kolorystyczne dm2 218,00

43 Kalkulacja 
indywidualna

Odnowienie liternictwa na tabliczkach marmurowych poprzez oczyszczenie z 
nawarstwień farb za pomoca preparatu Wendro firmy coverax, pokrycie mikstionem 
olejno - żywicznym i warstwą pigmentu organicznego w kolorze srebra KPL 2,00

44 KNR 221/701/5 Pielęgnowanie drzew i krzewów, iglastych - przycięcie gałązek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

8 Element Obramowania nagrobków

45 TZKNBK 
2/303/2

Wykop przy odkrywaniu odcinkami istnie. fundamentów z odrzuceniem ziemi do 3 m lub 
załadowanie w gruncie suchym kategorii III (poz 162) - analogia odkopy ręczne 
obramowań nagrobków z wewnetrznej i zewnetrznej strony m3 81,59

46 TZKNC 6/101/11
(2)

Usuwanie z powierzchni kamienia mchów porostów i glonów, kamienie porowate - 
betonowe obramowania - ok 30 % powierzchni dm2 10 603,80

47 ZKNR C 2/801/5 Przygotowanie podłoża, piaskowanie podłoża betonowego - obramowania od strony 
wewnetrznej i zewnetrznej m2 353,46

48 Kalkulacja 
indywidualna

Regulacja - podnoszenie i poziomowanie fundamentów (obramowań) betonowych z ich 
ustabilizowaniem na podlewkach betonowych, pęknięte segmenty obramowań połączyć 
za pomocą dwóch żebrowanych prętów, zastosowac żywice poliestrowa np WCF 300 
PESF. miejsca pęknięć uzupełnic szybkowiążącym cementem CX5 - (plan działań 
zgodnie z programem prac konserwatorskich) SZT 30,00

49 Kalkulacja 
indywidualna

Regulacja - podnoszenie i poziomowanie fundamentów (obramowań) podluznych 
betonowych z ich ustabilizowaniem na podlewkach betonowych, pęknięte segmenty 
obramowań połączyć za pomocą dwóch żebrowanych prętów, zastosowac żywice 
poliestrowa np WCF 300 PESF. miejsca pęknięć uzupełnic szybkowiążącym cementem 
CX5 - (plan działań zgodnie z programem prac konserwatorskich) SZT 10,00

50 KNR 202/603/9 Analogia: Izolacja pionowych ścian wewnętrznych obramowań masą asfaltowo - 
kauczukową Dysperbit DN firmy IZOLEX m2 102,89

51 Kalkulacja 
indywidualna

Zlikwidowanie pęknięć włosowatych obramowań nagrobków poprzez sklejenie płynną 
dwuskladnikową żywica poliestrową m2 72,70

52 KNRW 
201/501/1

Ręczne zasypanie obramowań gruntem z wykopu
m3 75,11

9 Element Betonowe cokoły

53 TZKNC 6/101/11
(2)

Usuwanie z powierzchni kamienia mchów porostów i glonów, kamienie porowate - 
betonowe dm2 3 987,00

54 ZKNR C 2/801/5 Przygotowanie podłoża, piaskowanie podłoża betonowego - cokoły betonowe wystające 
ponad powierzchnię gruntu m2 79,74

55 KNR 
1901/203/12

Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton z dodatkiem szybkowiążącego 
cementu CX5 m3 0,05

56 TZKNBK 
2/303/2

Wykop przy odkrywaniu odcinkami istnie. fundamentów z odrzuceniem ziemi do 3 m lub 
załadowanie w gruncie suchym kategorii III (poz 162) - analogia odkopy ręczne  cokołów 
betonowych dookoła oraz wykopy pod fundamenty nowych cokołów m3 32,48

57 KNR 1901/201/5 Deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, konstrukcje proste, powierzchnia w 
rozwinięciu 2,0-5,0˙m2 m2 56,40

58 KNR 1901/203/2 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, ułożenie betonu na gruncie - w 
podłożach, podłogach, elementach betonowych, objętość 0,5-1,0˙m3 - beton B20 m3 5,57

59 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie repliki cokołów betonowych (29 szt. + 4 szt. + 2 szt - zgodnie z mapką) 
poprzez wybranie modeli lepiej zachowanych i wykonanie formy sylikonowej w oparciu o 
ten model. Wykończenie powierzchni nagrobka cienkowarstwowym tynkiem który nada 
odpowiedni kolor. Cokół do fundamentu osadzić na zaprawie cementowej z cementu 
szybkowiążącego CX5 (postępowac zgodnie z planem konserwatorskim) SZT 35,00

60 KNR 202/605/7 
(1)

Izolacja przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa
m2 5,57

61 KNR BC 4/131/5 Analogia: Hydrofobizacja cokołów betonowych preparatem Funcosil BI, powierzchnie 
chłonne porowate, przez malowanie ręczne m2 79,74

62 Kalkulacja 
indywidualna

Regulacja - podnoszenie i poziomowanie fundamentów cokołów betonowych z ich 
ustabilizowaniem na podlewkach betonowych, pęknięte segmenty obramowań połączyć 
za pomocą dwóch żebrowanych prętów, zastosowac żywice poliestrowa np WCF 300 
PESF. miejsca pęknięć uzupełnic szybkowiążącym cementem CX5 - (plan działań 
zgodnie z programem prac konserwatorskich) SZT 12,00

63 KNR 202/603/9 Analogia: Izolacja pionowych ścian betonowych fundamentu masą asfaltowo - 
kauczukową Dysperbit DN firmy IZOLEX m2 19,68

64 KNRW 
201/501/1

Ręczne zasypanie fundamentu gruntem z wykopu
m3 22,36

65 KNKRB 1/313/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV m2 160,00


