
1. Opis obiektu.

Korpus kościoła składa się z nawy głównej i prezbiterium z dachem dwuspadowym o zróżnicowanej wysokości. Przy ścianie prezbiterium 

jest wieża wzmocniona w narożnikach przyporami schodkowymi i przekryta hełmem.

Od strony południowej do nawy głównej w dobudówce znajdują się pomieszczenia kotłowni, kruchta  oraz klatka schodowa z wejściem 

bocznym.

Od strony północnej w dobudówce wejście boczne, kruchta przesklepiona sklepieniem krzyżowym nad którym w poddaszu jest 

pomieszczenie strychowe z przejściem do wieży.

Od strony zachodniej dobudówka z wejściem głównym i klatką schodową. Kruchta i kaplica boczna przesklepiona jest sklepieniem 

krzyżowym, nad którym są dwa pomieszczenia.

Przedsionki z klatką schodową kryte dachem pulpitowym. Ściana szczytowa zachodnia nawy głównej wyprowadzona ponad dach i 

wyprofilowana krzywoliniowo.

1.1. Dachy.

Dach nad nawą główną i prezbiterium konstrukcji drewnianej dwuwieszakowy, pokryty dachówką karpiówką w koronkę. 

Krokwie, słupy, zastrzały, płatwie drugiego poziomu oraz ściąg, na którym wsparte są belki stropowe poddasza,  jak wykazały obliczenia 

statyczne sprawdzające, dla założonego rodzaju pokrycia wykazują rezerwę wytrzymałościową. 

Płatwie, na pierwszym poziomie nad stropem wymagają wzmocnienia zastrzałami ( w obecnym stanie przekroczone są naprężenia i 

dopuszczalne ugięcie). 

W miejscach nieszczelności dachu elementy konstrukcji są zniszczone. Węzły połączeniowe są dobre bez spękań i zarysowań.

Dachy nad przybudówkami pulpitowe kryte dachówką ceramiczną, dach kotłowi i hełm wieży pokryty blachą na deskowaniu.

Nad dobudówką północną rozebrane zostały słupy i zastrzały podpierające płatwie. Ściana wewnętrzna stanowiąca podporę pośrednią 

jest uszkodzona brak podparcia, płatwie wykazują ugięcia. Konstrukcja wymaga odbudowy i wzmocnienia.

2. Remont konstrukcji dachowej i wymiana pokrycia.

- Rozebrać istniejące pokrycie wraz z łatami, obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami  spustowymi, wymienić 

  skorodowane elementy konstrukcji dachowej, wzmocnić przez  wstawienie wyciętych słupów i mieczy  płatew dachu nad 

  kruchtą północną, uzupełnić miecze w osi  płatwi na pierwszym poziomie dachu nad nawą główną, uzupełnić wycięte 

  elementy  słupów, mieczy i zastrzałów (widoczne są gniazda po usunięciu elementów).

  Wymieniane elementy dachu wykonać z drewna konstrukcyjnego C27.

- Wymienić zniszczone i zawilgocone cegły pod namurnicami, odbudować miejscowo  uszkodzone gzymsy wieńczące, 

  uzupełnić zaprawę w spoinach korony murów. 

  Do odbudowy i przemurowań stosować cegłę gotycką  jaka jest wbudowana, na  zaprawie cementowo – wapiennej M 7, z 

  dodatkiem hydroizolacyjnego, wodorozcieńczalnego  środka  zapobiegającego penetracji wody oraz zwiększającego 

  przyczepność do podłoża  np. „ Optostop HydroFlex „ lub o podobnych właściwościach.

-  Istniejące ogniomury, pomiędzy nawą główną i prezbiterium oraz ogniomur na ścianie wschodniej prezbiterium rozebrać 

   do poziomu pokrycia dachowego i odbudować  z cegły o formacie gotyckim z odsadzkami schodkowymi  na ¼ cegły 

   ( tzw. koci bieg) na szczelnej zaprawie mineralnej o niskiej nasiąkliwości, np. zaprawa   

   murarska z trassem  OPTOLITH Optomur VOR N lub o podobnych właściwościach. 

 - Ogniomur  krzywoliniowy ( strona zachodnia nawy głównej)  oczyścić z zaprawy i 

    nałożyć zaprawę mrozoodporną o niskiej nasiąkliwości, np. zaprawę murarską  z 

   trassem OPTOLITH Optomur VOR N lub o podobnych właściwościach.

   Dodatkowo nałożyć mikrozaprawę hydroizolacyjną ze spadkiem do połaci dachowej,

   odporną na UV, chlorki  i siarczki  np. OPTOLITH Optostop AquaFlex 2K lub podobnych  właściwościach.

- Wymurować z cegły o formacie gotyckimj ogniomury dachów pulpitowych z odsadzkami  schodkowymi  ¼ cegły 

   ( tzw.koci bieg) na szczelnej zaprawie mineralnej o niskiej nasiąkliwości, np. zaprawą murarską z trassem  OPTOLITH 

    Optomur VOR N lub o podobnych właściwościach. 

   Grubość ogniomurów 1 cegła  na wysokość 5 cm powyżej obróbki blacharskiej, wyżej dwie warstwy schodkowe na  ¼ 

    cegły ( tzw. koci bieg) na szczelnej zaprawie mineralnej  o niskiej nasiąkliwości, np. zaprawą  murarską z trassem  

    OPTOLITH  Optomur VOR N lub o podobnych właściwościach. 

   Ogniomury od strony połaci dachowej otynkować  zaprawą cementowo – wapienną   np. OPTOLITH Optomur   

    Muralith Light lub o podobnych właściwościach. 

- Zaimpregnować konstrukcję dachową środkami owadobójczymi i ogniochronnymi, np. wielofunkcyjnym środkiem  bio-i 

   ogniochronnym do zabezpieczania elementów konstrukcji dachowych  „FIRESMART”   ICOPAL S.A. Zduńska Wola lub o 

   podobnych właściwościach.
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-  Pokryć połacie dachowe nową dachówką na łatach 60/50 mm i kontrłatach z folią paro -przepuszczalną z wykonaniem 

   obróbek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi.   Pokrycie wykonać dachówką ceramiczną  MNICH-MNISZKA  w 

   kolorze naturalnej czerwieni oraz angoba zróżnicowanej w odcieniach w proporcji 50/50 (nie regularnie). Do mocowania 

   dachówek użyć systemowych spinek ze stali nierdzewnej lub mocować drutem miedzianym, przeplatając go przez otwór 

    w czołowej ściance mnicha.

   Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe wykonać z blachy miedzianej o grubości 

    0,55 mm  zgodnie  z normą PN-EU 612.
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 mKNR-W 2-02
1609-01

1

mWykonanie rynny drewnianej do gruzuKNR 4-04 0901-
05

2

mUstawienie rynny drewnianej do gruzuKNR 4-04 0901-
06

3

mRozebranie rynny drewnianej do gruzuKNR 4-04 0901-
07

4

mRozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

KNR 4-04 0507-
05 z.o.3.1.

5

m2Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

KNR 4-04 0507-
02 z.o.3.1.

6

m2Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 %KNR 19-01 0425
-03

7

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-
04

8

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-
06

9

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 0535-
08

10

m3Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie
cem.-wap.

TZKNBK IV -54311

m2Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniemKNR-W 4-01
0541-08

12

m3Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru
(Ptasie odchody, gruz)

KNR 19-01 0116
-04

13

m2Usunięcie krzewów miękkich, porostów na murachKNR 5-03I 1401-
02

analogia

14

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km

KNR 4-01 0108-
18 0108-20

15

m3Opłata wysypiskowa
cena zakładowa

16

m3Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły
gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. 1-2 m3 w
jednym miejscu mur gr. ponad 1 ceg.; filary, nadproża płaskie, pilastry
( przemurowania uzupełnienie ubytków w murach, obmurowanie
namurnic, przemurowania gzymsów)

TZKNBK IV -83
analogia

17

m3Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły
gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. 1-2 m3 w
jednym miejscu mur z wystrojem architektonicznym gr. ponad 1 ceg.
(pod płatwią nad kruchtą północną)

TZKNBK IV -8218

mNaprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemurowanie
cegłą gotycką na zaprawie cem.-wap. Głębokość przeszycia 2 1/2 ceg.

TZKNBK IV -9619

m2Odgrzybianie murów z cegły przez czterokrotne powlekanie preparatem -
powierzchnia ponad 5 m2

TZKNBK VII -
257

20

m3Murowanie ogniomuru - koci bieg
wycena

indywidualna

21
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.

m2Tynk zewnętrzny szlachetny gładzony z wykonaniem podkładu i
wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy
na ścianach płaskich
( tynk na ogniomurach od strony połaci dachowej,naprawa i uzupełnienie
tynku wieżyczki)

TZKNBK VIII 02-
60

22

m2wykonanie gładzi na ogniomurze krzywoliniowym - strona zachodnia
nawy głównej
-wsp krzywizny dodatek do obmiaru 2,3

analiza
indywidualna

23

m2Krążyny tarczowe (pełne) deskowań sklepień o rozpiętości ponad 2 do 3
m

KNR 2-04 0602-
03

24

mpWykonanie i rozebranie stemplowania szalunków konstrukcji betonowych
i żelbetowych o wys. do 8 m
(stemplowanie sklepienia)

TZKNBK III -01
analogia

25

m2
rzutu

Sklepienia kopulaste z cegły gotyckiej na gotowym deskowaniu, zaprawa
cementowa - grubość 1/2 ceg.

TZKNBK IV -21226

mPodstemplowanie zagrożonych belek stropowych tymczasowe
(Podstemplowanie płatwi - odciążenie)

TZKNBK V -281
analogia

27

mWymiana słupówTZKNBK V -03627'

mWymiana podwalin i murłatTZKNBK V -03128

mWymiana mieczów i zastrzałówTZKNBK V -03729

szt.Wymiana końca krokwiTZKNBK V -03230

m2Impregnacja biobójcza ręcznaKNR AT-26
0102-03

31

m2Rozebranie podsufitki z desek otynkowanychTZKNBK V -23632

mWymiana drewnianych belek stropowychKNR 4-01 0408-
01

33

m2Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub
wapienno-gipsowej z przybiciem mat trzcinowych na stropach
drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

TZKNBK VIII 07-
50

34

m
belki

Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belekKNR 19-01 0409
-06

35

szt.Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części
zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.50 m2, głębokość wycięcia 10
cm

TZKNBK V -31836

szt.Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części
zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.10 m2, głębokość wycięcia 10
cm

TZKNBK V -31237

m2Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat
1,00 m

KNR AT-09
0103-03

38

m2Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconejKSNR 2 0403-
02

39

m2Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm

KNNR 2 0504-
04

40

m2Krycie dachów dachówką ceramiczną mnich-mniszką na zaprawie
wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z
dachówki z murami

TZKNBK VI -0841

m2Dodatek do krycia przy kalenicach i narożach. Pochylenie połaci ponad
120%

TZKNBK V -13242

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianejKNR-W 2-02
0521-02

43

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianejKNR-W 2-02
0521-01

44

mRury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianejKNR-W 2-02
0528-03

45

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianejKNR-W 2-02
0528-02

46
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.

mRury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - z blachy miedzianejKNR-W 2-02
0528-01

47

szt.Elementy dodatkowe rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm -
przygotowanie kolanek

KNP 02 0806-
01.01

48

szt.Elementy dodatkowe rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm - montaż
kolanek

KNP 02 0806-
01.02

49

kpl.Rozebranie, konserwacja i wstawienie ławek na dwupoziomowych
emporachanaliza

indywidualna

50

m2Rozebranie podłóg białych na wpustKNR 4-01 0428-
03

51

m2Impregnacja biobójcza ręcznaKNR AT-26
0102-03

52

m2Podłoga z desek struganych grubości 32 mmKNR 2-02 1110-
02

53

m2Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-04 0506-
04

54

m2Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek
na styk

KNR 4-01 0430-
02

55

m2Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe prosteKNR 4-01 0430-
06

56

m3Uzupełnienie murów ogniowych, kolankowych z cegły na zaprawie cem.-
wap.

TZKNBK IV -43657

m3
drew.

Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0406-
04

58

m3
drew.

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0407-
02

59

m3Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0408-
07

60

m3Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0408-
06

61

m2Ślepa podłoga z płyt sklejkowych
Płyta OSB

KNR 0-21 4007-
02

analogia

62

m2Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowoKNR 2-02 0501-
01

63

m2Pokrycia dachowe z blachy miedzianejKNNR 2 0503-
03

64

m2Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 19 mm
(naroże stropu nad nawą główną)

KNR 4-01 0410-
01

65

m2Rozebranie podłóg białych na półwpust
( podłoga za organami)

KNR 4-01 0428-
02

66

m2Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi

KNR 4-01 0627-
06

67

m2Podłoga z desek struganych grubości 32 mmKNR 2-02 1110-
02

68

sztRemont i konserwacja wieżyczki i krzyża
wycena

indywidualna

69

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych - dach o pochyleniu połaci ponad 40 st.

KNNR 5 0601-
01 z.sz.2.5.

70

szt.Iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych - montaż na
słupach stojących

KNNR 5 0609-
02

71

mPrzewody instalacji odgromowej naprężane pionowe - dach o pochyleniu
połaci ponad 40 st.

KNNR 5 0601-
06 z.sz.2.5.

72
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