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ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE 

Zadanie nr 1 

 

L.p. NAZWA ELEMENTU ROBÓT CENA BRUTTO W PLN 
1.  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych i 

uzyskaniem pozwolenia na budowę 

 

2.  Pełnienie nadzoru autorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego  

3.  Obustronne oczyszczenie metodą ciśnieniową z zanieczyszczeń atmosferycznych, grzybów, pleśni i porostów 
zabytkowych murów obronnych oraz murów zewnętrznych Wieży Bramy Górnej wraz z attyką 

 

4.  Wykonanie przebicia w murze zabytkowym  

5.  Zamurowanie dotychczasowego przejścia  

6.  Uzupełnienie ubytków w murze  

7.  Remont instalacji odwodnienia dachu Wieży Bramy Górnej- wymiana rur spustowych  

8.  Przebudowa pomieszczenia parteru na Punkt Informacji Turystycznej wraz z zapleczem socjalnym dla 
nowozatrudnionego pracownika na pełnym etacie pracy - wydzielenie toalety 

 

9.  Wykonanie instalacji wod- kan., elektrycznej, wentylacji w toalecie  

10.  Wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego w wieży  

11.  Dostawa i montaż wyposażenia toalety, w tym: miska ustępowa, umywalka, lustro, wyposażenie drobne jak 
dozownik na mydło, kosz na odpady, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, szczotka 
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klozetowa, szafa na środki czystości 
12.  Wymiana instalacji oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej na energooszczędną  

13.  Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w Wieży  

14.  Wykonanie podestu stalowego na dachu obiektu  

15.  Dostawa i montaż wyposażenia- gablot wystawienniczych oraz siedzisk na wszystkich kondygnacjach wieży  

16.  Dostawa i montaż lunety widokowej na dachu Wieży Bramy Górnej  

17.  Wymiana nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych na kostkę prefabrykowaną drobnowymiarową 
betonową wraz z obrzeżami trawnikowymi 

 

18.  Wykonanie nawierzchni nowego chodnika z kostki prefabrykowanej drobnowymiarowej betonowej wraz z 
obrzeżami trawnikowymi 

 

19.  Wykonanie nowych nasadzeń uzupełniających  

20.  Dostawa i montaż infokiosku zewnętrznego wolnostojącego wraz z oprogramowaniem- moduł do informacji 
turystycznej 

 

21.  Dostawa i montaż zewnętrznych lamp oświetleniowych  
22.  Dostawa i montaż zewnętrznych punktów podświetlających  
23.  Wykonanie fundamentu żelbetowego wraz z słupem stalowym pod telebim LED wraz z dostawą i montażem 

telebimu LED 
 

24.  Dostawa i montaż urządzeń technologicznych do monitoringu- kamery obrazującej teren zielony w rejonie 
usytuowania infokiosku 

 

25.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca parkingowego na osoby niepełnosprawnej  
26.  Wycinka lub przeniesienie w inne miejsce elementów zieleni wysokiej  
27.  Inne, wynikające z PFU a nie ujęte w poz. 1-25* (należy wyspecyfikować)  

                                                                                                                                                                                                                RAZEM: 
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……………………………………….. dnia ………………………….                                     ………………………………………………… 

/miejscowość/                              /podpis Wykonawcy/    

Oświadczam, że w poszczególnych pozycjach elementów robót został uwzględniony zakres robót wynikający z Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

*w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę za wykonanie robót innych i nie wyspecyfikuje ich, to Zamawiający nie uzna tych kosztów za zasadne i pomniejszy 

zaoferowaną przez Wykonawcę cenę ofertową brutto o te koszty 


