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Przedmiar robót 
Kompleksowy remont fontanny osiedlowej "Koń" na skwerze zieleni miejskiej  Pl. 
Niepodległości /ul. Dworcowa  w Koninie . 

 (nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja 62-510 Konin .ul.Pl. Niepodległości /ul. Dworcowa  
              (kod - miejscowość) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. KOMPLEKSOWY REMONT FONTANNY  OSIEDLOWEJ "KOŃ" -roboty rozbiórkowe i 

demontażowe 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-011306-
02-020 

Demontaż elementów stalowych ozdobnych 
(podpór oraz wsporników )płyt granitowych 
przytwierdzonych do czaszy fontanny oraz 
postumentu środkowego głównego oraz 
elementów ozdobnych bocznych-analogia 
krotność= 1,00 

szt 28,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 19-011310-
05-050 

Usunięcie starej farby olejnej. Zeskrobanie farby z 
elementów metalowych pełnych o powierzchni 
ponad 0,5 m2 .Usunięcie farby z rozet stalowych 
fontanny 
krotność= 1,00 

m2 2,34 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 19-011311-
07-050 

Malowanie jednokrotnie farbą olejną krat i 
balustrad metalowych z prętów ozdobnych-
malowanie rozet stalowych podporowych oraz 
ozdobnych 
krotność= 1,00 

m2 2,34 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212108-
0503-040 

Parapety,półki,lady i nakrywy z płytowych 
elem.kamiennych naturalnych i sztucznych o 
układzie poziomym w linii prostej.Elementy grub.do 
10cm,szer.ponad 100 cm .Wykonanie  elementów 
ozdobnych liści "kończyny " zamocowanych na 
konstrukcji stalowej wsporczej poziomej -obwód  
jednego elementu  4,70 mb 
krotność= 1,00 

m 18,80 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 80409-
020-040 

Demontaż rurociągu z rur miedzianycho średnicy 
25-32 mm -zasilanie dysz zewnetrznych fontanny  
z pompowni -demontaz na odcinku dysza  -dno 
czaszy  
krotność= 1,00 

m 14,50 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 80121-
020-020 

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o 
średnicy 25-32 mm.Demontaż zaworu 
przelotowego na rurach miedzianych 
,utrzymujących dostep do dysz  fontanny 
krotność= 1,00 

szt 12,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KSNR  80122-
02-020 

Wykonanie zabezpieczenie miejsca w płytach  
granitowych po zniszczeniu dysz  natryskowych 
fontanny wraz z demontażem elementu 
kotwiącego dysze fontanny. 
krotność= 1,00 

szt 7,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212108-
0201-040 

Parapety,półki,lady i nakrywy z płytowych 
elem.kamiennych naturalnych i sztucznych o 
układzie poziomym w linii prostej.Elementy o 
grub.do 4 cm,szer.do 50 cm.  Demontaż  nakryw 
poziomych granitowych -podstawa pod  figure 
"konia" 
krotność= 1,00 

m 0,84 
 



1 2 3 4 5 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212108-
0201-040 

Parapety,półki,lady i nakrywy z płytowych 
elem.kamiennych naturalnych i sztucznych o 
układzie poziomym w linii prostej.Elementy o 
grub.do 4 cm,szer.do 50 cm.Wykonanie nakryw 
poziomych granitowych - "półka" pod podstawa 
główną -mb 2,12 ,m2 +=0,31 
krotność= 1,00 

m 2,12 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212123-
0201-050 

Demontaż elementów kamiennych. Posadzki i 
okładziny ścian na zaprawie cementowej 
.Wykonanie demontażu okładzin  podstawy 
głównej  trzpienia żelbetowego 
krotność= 1,00 

m2 4,84 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212123-
0201-050 

Demontaż elementów kamiennych. Posadzki i 
okładziny ścian na zaprawie cementowej 
.Wykonanie demontażu okładzin  dna niecki misy 
fontanny  z elementów granitowych szt 18 
krotność= 1,00 

m2 25,67 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212124-
0310-050 

Roboty różne związane z osadzeniem elementów 
kamiennych. Czyszczenie chemicznie powierzchni 
płaskich lub łukowych.Czyszczenie elementów 
granitowych dnia fontanny po wczesniejszym 
demontażu. 
krotność= 1,00 

m2 25,67 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212124-
0513-050 

Roboty różne związane z osadzeniem elementów 
kamiennych. Pastowanie okładzin kamiennych 
prze wbudowaniem  
krotność= 1,00 

m2 25,67 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 90304-
030-040 

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5 mm2,wciąganych w rury 
instalacyjne .Demontaz przewodów od punktów 
świetlnych do  podstawy głównej  
krotność= 1,00 

m 17,90 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010212-
03-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych,wykonanie rozbiórki trzpienia 
żelbetowego głównego z uwagi na podejrzenie 
naruszenia stabilności elementu. 
krotność= 1,00 

m3 1,68 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010212-
03-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych .Wykonanie rozkucia podstawy pod 
główny trzpień żelbetowy ,w celu  jego 
zakotwienia. 0,90 x 0,90 x 0,40=0,32 
krotność= 1,00 

m3 0,32 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010108-
09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 

m3 1,45 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010108-
10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1 km 
krotność= 3,00 

m3 1,45 
 

 

2. KOMPLEKSOWY REMONT FONTANNY OSIEDLOWEJ  "KOŃ"-roboty montażowe budowlane 

 
 

 
1 2 3 4 5 

 19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010202-
03-033 

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów 
stalowych gładkich o średnicy 10-14 mm 
krotność= 1,00 

kg 23,40 
 



1 2 3 4 5 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020234-
05-060 

Słupy żelbetowe pełne wolno stojące o obwodzie 
do 2,0 m. .Odtworzenie  nowego trzpienia 
żelbetowego  o wysokości oraz wymiarach 
zgodnych ze stanem istniejącym. 
krotność= 1,00 

m3 2,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212124-
0104-050 

Roboty różne związane z osadzeniem elementów 
kamiennych. Czyszczenie piaskiem okładzin ścian 
z granitu .Wykonanie czyszczenia elementów po 
demontażu i przeznaczonych do ponownego 
zamocowania- oraz istniejących wbudowanych 
,czyszczenie obustronne. przed  klejeniem .Jedna 
strona  5,99 m2 x 4=23,96 m2  ,  elementów 
granitowych "kończyny " 11,04 m2 ,nakrywy  
ściany misy fontanny 12,90 m2 
krotność= 1,00 

m2 47,90 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212124-
0513-050 

Roboty różne związane z osadzeniem elementów 
kamiennych. Pastowanie okładzin kamiennych w 
miejscu wbudowania 
krotność= 1,00 

m2 47,90 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212106-
0101-050 

Ściany i pilastry okładzinowe z płyt prostokątnych 
układanych w jednej płaszczyźnie. Grubość 
elementu do 4 cm, obwód do8 mm X 1 m2 
powierzchni. Odtworzenie  kolumny głównej 
,obłożenie płytami granitowymi w kolorystyce 
szarej  ,krotność= 1,00 

m2 4,84 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212106-
0101-050 

Ściany i pilastry okładzinowe z płyt prostokątnych 
układanych w jednej płaszczyźnie. Grubość 
elementu do 4 cm, omontaż nowych elementów 
granitowych - nakrywy ścian bocznych misy 
fontanny , 
krotność= 1,00 

m2 2,27 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212101-
0301-040 

Cokoły z elementów kamiennych prostokątnych o 
układzie poziomym w linii prostej. Podstawa cokołu 
o przekroju do 0,06 m2 .Wykonanie ponownego  
montażu cokołu z płyt granitowych -podstawa pod   
figurę "Koń" . 
krotność= 1,00 

m 0,92 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212101-
0301-040 

Cokoły z elementów kamiennych prostokątnych o 
układzie poziomym w linii prostej. Podstawa cokołu 
o przekroju do 0,06 m2 .Wykonanie ponownego  
montażu  półek obwodowych powierzchnia 0,31 
m2 
krotność= 1,00 

m 2,12 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212102-
0303-020 

Postumenty, obeliska, trzony latarń i inne elementy 
pomnikowe o objętości do 0,6 m3, na wysokości 
do 4 m .Wykonanie  ponownego montażu  
elementów stalowych ozdobnych stanowiących 
podstawę pod elementy ozdobne "liście kończyny " 
krotność= 1,00 

szt 8,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212108-
0402-040 

Parapety,półki,lady i nakrywy z płytowych 
elem.kamiennych naturalnych i sztucznych o 
układzie poziomym w linii prostej.Elementy o 
grub.do 6 cm,szer.do 100 cm. Wykonanie 
ponownego montażu  płyt wspornikowo-ozdobnych  
"liść kończyny " 
krotność= 1,00 

m 18,80 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010804-
01-123 

wykonanie wyrównania powierzchni misy fontanny  
misy fontannej przed montażem płyt granitowych  
o powierzchni w jednym miejscu do 0,25 m2 w 
sytemie  ASCRET oraz ASOPLAST MZ 
krotność= 1,00 

miejsce 12,00 
 



1 2 3 4 5 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010804-
01-123 

wykonanie naprawy ubytków ,peknięć  powierzchni 
misy fontanny  misy fontannej przed montażem 
płyt granitowych  o powierzchni w jednym miejscu 
do 0,25 m2 w sytemie  MAXREST ,MAXRITE i 
MAXPLUG 
krotność= 1,00 

miejsce 12,00 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010804-
01-123 

Uszczelnienie  podkładu betonowego  misy 
fontannej przed montażem płyt granitowych  o 
powierzchni w jednym miejscu do 0,25 m2 w 
sytemie  Maxrest Maxrite 
krotność= 1,00 

miejsce 12,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
TZKNBK 
19070102-0181-
050 

Wykonanie poziomej izolacji dna misy fontanny  
powłoką uszczelniającą MAXEAL FLEX 
krotność= 1,00 
 

 

m2 25,67 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212117-
0201-050 

Posadzki z płyt kamiennych nieregularnych na 
podłożu cementowym o powierzchni ponad 10 m2 
grub.do 3 mm. Elementy bezkształtne układane na 
styk. Ponowny montaż płyt granitowych w części 
dna misy fontanny 
krotność= 1,00 

m2 25,67 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212122-
0503-040 

Klejenie na zimno elementów kamiennych po 
osadzeniu 
krotność= 1,00 
 

 

m 34,50 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 40429-
060-090 

Rury przyłączne z miedzi o średnicy zewnętrznej 
32 mm 
krotność= 1,00 

 

kpl 12,00 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 40409-
060-020 

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o 
średnicy zewętrznej 32 mm .Wykonanie montazu 
zaworu przelotowego w ilości 3 sz t na jeden  
element ozdobny 
krotność= 1,00 

szt 12,00 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 40126-
06010-040 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur 
miedzianych o średnicy do 250 mm, w budynkach 
niemieszkalnych .Próba szczelności  instalacji 
miedzianej fi 32 mm 
krotność= 1,00 

m 14,50 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 40140-
030-090 

Montaż nowych dysz  natryskowych 
zamontowanych w poszczególnych skrzydłach   
elementów ozdobnych "liście kończyny " o 
średnicy nominalnej 32 mm 
krotność= 1,00 

kpl 12,00 
 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 03212102-
0101-020 

Rzeźby figuralne, popiersia, wazony, akroteria o 
objętości do 0,1 m3, na wysokości do 4 m 
.Ponowny montaż figury "konia " na wczesniej 
przygotowanym  cokole granitowym . 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02I1611-
01-020 

Rusztowania ramowe warszawskie 
jednokolumnowe o wysokości do 4 m -
zastosowanie rusztowań do demontażu figury 
fontanny osiedlowej . 
krotność= 1,00 

szt 2,00 
 

 

3. KOMPLEKSOWY REMONT FONTANNY OSIEDLOWEJ "KOŃ"- roboty elektryczne. 

 
1 2 3 4 5 



1 2 3 4 5 

 41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 050806-
03-108 

rozpoznanie istniejących obwodów elektrycznych 
krotność= 1,00 
 

 

pomiar 1,00 
 

42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031011-
17-020 

Ręczne wykucie wnęki w podłożu 
betonowym,objętość do 1,00 dm3 
krotność= 1,00 

 

szt 4,00 
 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031011-
18-020 

Ręczne wykucie wnęki w podłożu betonowym, 
każdy następny dm3 objętości 
krotność= 1,00 

szt 108,00 
 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 50505-
030-090 

Wbudowanie wodoszczelnych opraw basenowych 
IP68 12v z żarówka LED 14w 1100LM barwa biała 
typu EURO 
krotność= 1,00 

kpl 4,00 
 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 50509-
030-090 

Montaz n/b wodoszczelnych projektów LED IP 68 
12V z żarówka LED 7W ,barwa biała 120 KANLUX 
AKVEN 25720 
krotność= 1,00 

kpl 4,00 
 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 90806-
010-020 

Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach 
energetycznych wielożyłowych o przekr.żył do 
35mm2,izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w 
rowach kablowych.Montaz mufy przelotowej  
nnkablowej hermetycznej  min 450V ,IP68 THR 
400 S3D 
krotność= 1,00 

szt 8,00 
 

47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 50101-
020-040 

Montaż giętkich przewodów cieploprądowych 
H07BN-4-F 450/750V 2 X 2,5 MM2 pomiędzy 
oprawami  a mufami w osłonie z giętkiego peszla 
m28 
krotność= 1,00 

m 8,00 
 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 50719-
020-050 

Rozebranie ręczne nawierzchni o grubości 16-20 
cm z brukowca 
krotność= 1,00 

m2 8,00 
 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 50724-
020-060 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia 
przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt 
nienawodniony, kategorii III-IV 
krotność= 1,00 

m3 4,00 
 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 50720-
100-050 

Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, 
wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o 
grubości 8 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 

m2 8,00 
 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 50726-
050-020 

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie 
na sucho końca kabla 3-żyłowego, o przekroju żył 
do 16 mm2 
krotność= 1,00 

szt 16,00 
 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 51301-
010-108 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 
krotność= 1,00 

pomiar 8,00 
 

53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 51301-
010-108 

Rozruch uruchomienie podświetlania fontanny  
krotność= 1,00 
 

 

pomiar 1,00 
 

 


