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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Komprachcice - Centrum Zarządzania Kryzysowego - instalacje 
sanitarne

1 Rozdział Instalacja wodno-kanalizacyjna
Element Instalacja wodociągowa

1 KNNR 4/122/2 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych 
domowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych kpl. 1,00

2 KNNR 4/140/4 Wodomierze skrzydełkowe domowe WS 10.0 o śr. nominalnej 32 mm kpl. 1,00

3 KNNR 4/130/5 Zawór antyskażeniowy EA251 śr. 40 mm szt. 1,00

4 KNNR 4/130/5 Filtr siatkowy śr. 40 mm szt. 1,00

5 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych Rehau stabi/flex o śr. 16 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 55,80

6 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych Rehau stabi/flex o śr. 20 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 18,10

7 KNNR 4/112/2 Rurociągi z tworzyw sztucznych Rehau stabi/flex o śr. 25 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 22,10

8 KNNR 4/112/3 Rurociągi z tworzyw sztucznych Rehau stabi/flex o śr. 32 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 14,50

9 KNNR 4/121/1 Złączki do rur Rehau stabi/flex o śr. 16 mm - kolanka, łuki, trójniki szt. 21,00

10 KNNR 4/121/1 Złączki do rur Rehau stabi/flex o śr. 20 mm - kolanka, łuki, trójniki szt. 15,00

11 KNNR 4/121/2 Złączki do rur Rehau stabi/flex o śr. 25 mm - kolanka, łuki, trójniki szt. 16,00

12 KNNR 4/121/3 Złączki do rur Rehau stabi/flex o śr. 32 mm - kolanka, łuki, trójniki szt. 11,00

13 KNNR 4/121/1 Złączki przejściowe do rur Rehau stabi/flex o śr. 16 mm szt. 15,00

14 KNNR 4/121/1 Złączki przejściowe do rur Rehau stabi/flex o śr. 20 mm szt. 2,00

15 KNNR 4/121/3 Złączki przejściowe do rur Rehau stabi/flex o śr. 32 mm szt. 2,00

16 KNNR 4/132/1 Termostatyczny zawór regulacyjny Aquastrom VT śr. 15 mm szt. 1,00

17 KNNR 4/135/1 Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. 15 mm szt. 4,00

18 KNNR 4/132/1 Zawory kątowe do płuczki ustępowej o śr. 15 mm szt. 3,00

19 KNNR 4/137/9 Baterie natryskowe z mieszaczem /bateria + zestaw natryskowy/ szt. 3,00

20 KNNR 4/137/3 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm szt. 4,00

21 KNNR 4/137/3 Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm szt. 1,00

22 KNNR 4/137/3 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 
mm szt. 1,00

23 KNNR 4/137/1 Baterie zlewowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt. 1,00

24 KNNR 4/116/8 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. 16 mm szt. 15,00

25 KNNR 4/116/8 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. 20 mm szt. 3,00

26 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba 
zasadnicza (pulsacyjna) prob. 1,00

27 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w 
budynkach nie- mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m 110,50

28 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 110,50

29 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów śr. 16-20 mm otulinami z pianki PE z powłoką ochronną grub. 6 
mm m 55,80

30 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów śr. 25-32 mm otulinami z pianki PE z powłoką ochronną grub. 6 
mm m 18,10

31 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów śr. 16-20 mm otulinami z pianki PE z powłoką ochronną grub. 25 
mm m 22,10

32 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami z pianki PE z powłoką ochronną grub. 25 mm m 14,50

33 KNR AT 
17/103/1

Wiercenie otworów techniką diamentową w ścianie murowanej
cm 398,00
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34 Założenie tuleji ochronnych dla przejść rurociągów przez ściany oraz uszczelnienie 
przestrzeni masą plastyczną kpl. 17,00

Element Instalacje kanalizacyjne
35 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz 

budynków o połączeniach wciskowych m 22,00

36 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych m 18,00

37 KNNR 4/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych m 13,00

38 KNNR 4/208/3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 21,00

39 KNNR 4/208/2 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścia- nach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 6,00

40 KNNR 4/208/1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścia- nach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 11,00

41 KNNR 4/213/5 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt. 3,00

42 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt. 3,00

43 KNNR 4/112/2 Rurociągi z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm / odprowadzenie kondensatu z 
centrali wentylacyjnej/ m 7,00

44 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych szt. 15,00

45 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych szt. 3,00

46 KNNR 4/218/1 Wpusty ściekowe z kratką metalową o śr. 50 mm szt. 2,00

47 KNNR 4/229/2 Zlew porządkowy szt. 1,00

48 KNNR 4/229/4 Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej, z płytą ociekową szt. 1,00

49 KNNR 4/218/2 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 1,00

50 KNNR 4/218/3 Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 1,00

51 KNNR 4/232/2 Brodziki natryskowe kpl. 3,00

52 KNNR 4/230/3 Umywalki 3-stanowiskowe z blachy nierdzewnej kpl. 1,00

53 KNNR 4/230/2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz- kowym kpl. 4,00

54 KNNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalek kpl. 4,00

55 KNR GEBERIT 
215/101/7

Elementy montażowe /stelaż/ do umywalki dla niepełnosprawnych
kpl. 1,000

56 KNR GEBERIT 
215/104/3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych 
+ komplet poręczy kpl. 1,000

57 KNR GEBERIT 
215/101/5

Elementy montażowe /stelaż/ do miski ustępowej
kpl. 2,000

58 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca
kpl. 2,000

59 KNR GEBERIT 
215/202/1

Armatura spłukująca miski ustępowe
kpl. 2,000

60 KNR GEBERIT 
215/101/5

Elementy montażowe /stelaż/ do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
kpl. 1,000

61 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca dla 
niepełnosprawnych + komplet poręczy kpl. 1,000

62 KNR GEBERIT 
215/202/1

Armatura spłukująca miski ustępowe
kpl. 1,000

63 KNR GEBERIT 
215/101/6

Elementy montażowe /stelaż/ do pisuaru
kpl. 2,000

64 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
szt. 2,000

65 KNR GEBERIT 
215/203/1

Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna
kpl. 2,000
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2 Rozdział Instalacja grzewcza
Element Element

66 KNNR 4/503/1 Kocioł gazowy wiszący o mocy 49 kW, z regulatorem temperatury szt. 1,00

67 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z pompą obiegową i zintegrowanym 
sprzęgłem hydraulicznym kpl. 1,00

68 KNNR 4/512/1 Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o poj. do 260 dm3 kpl. 1,00

69 KNR 708/102/1 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu szt 1,00

70 Zestaw uzupełniajacy do obiegu grzewczego kpl. 1,00

71 Rura spalinowa, element dystansujacy i zestaw bazowy Dw/Dz=80/125 mm kpl. 1,00

72 Przewód wentylacji grawitacyjnej stalowy izolowany kpl. 1,00

73 KNRW 
217/156/1

Nawietrzak ścienny fi 160 mm z kratką nawiewną
szt. 1,00

74 KNNR 4/529/2 Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi szt. 1,00

75 KNR 35/220/1 Rozdzielacz obwodów grzewczych do centralnego ogrzewania; 2 obwody kpl. 1,00

76 KNNR 4/403/1 Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali nierdzewnej o śr. 15 mm m 9,00

77 KNNR 4/403/2 Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali nierdzewnej o śr. 20 mm m 28,00

78 KNNR 4/403/3 Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali nierdzewnej o śr. 25 mm m 20,00

79 KNNR 4/403/4 Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali nierdzewnej o śr. 32 mm m 52,00

80 KNNR 4/121/1 Złączki ze stali nierdzewnej o śr. 15 mm - kolanka, łuki, trójniki szt. 7,00

81 KNNR 4/121/1 Złączki ze stali nierdzewnej o śr. 20 mm - kolanka, łuki, trójniki szt. 15,00

82 KNNR 4/121/2 Złączki ze stali nierdzewnej o śr. 25 mm - kolanka, łuki, trójniki szt. 10,00

83 KNNR 4/121/3 Złączki ze stali nierdzewnej o śr. 32 mm - kolanka, łuki, trójniki szt. 24,00

84 KNNR 4/404/1 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm m 98,00

85 KNNR 4/404/1 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm m 18,00

86 KNNR 4/404/2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 26 mm m 2,00

87 KNNR 4/404/4 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 40 mm m 2,00

88 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 400 mm szt. 2,00

89 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 500 mm szt. 1,00

90 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 600 mm szt. 1,00

91 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 900 mm szt. 3,00

92 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. 1400 mm szt. 2,00

93 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 900 mm i dług. 600 mm szt. 1,00

94 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 800 mm szt. 1,00

95 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 1200 mm szt. 1,00

96 KNNR 4/412/1 Głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym szt. 12,00

97 KNNR 4/427/1 Zestaw przyłączeniowy do grzejników płytowych kpl. 12,00

98 KNR 708/205/2 Zawór równoważący instalacji grzewczej o śr. 15 mm szt 2,00

99 KNR 708/205/2 Zawór równoważący instalacji grzewczej o śr. 25 mm szt 1,00

100 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa - obieg grzejnikowy z części socjanej kpl. 1,00

101 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa - obieg zasilania podgrzewacza kpl. 1,00

102 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa - obieg nagrzewnic wodnych w garażu kpl. 1,00

103 KNR 707/101/1 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. kpl. 1,00

104 KNNR 4/436/1 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz. 12,00

105 KNNR 4/406/2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m 229,00

106 KNNR 4/406/3 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna) próba 1,00

107 KNNR 4/406/5 Dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych m 229,00

108 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów śr. 16-20 mm otulinami z pianki PE z powłoką ochronną grub. 25 
mm m 153,00

109 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów śr. 25-40 mm otulinami z pianki PE z powłoką ochronną grub. 25 
mm m 76,00

110 KNR AT 
17/103/1

Wiercenie otworów techniką diamentową w ścianie murowanej
cm 280,00

111 Założenie tuleji ochronnych dla przejść rurociągów przez ściany oraz uszczelnienie 
przestrzeni masą plastyczną kpl. 10,00
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112 Zabezpieczenia ogniowe dla rur przechodzących przez przegrody wydzielenia 
pożarowego kpl. 8,00
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3 Rozdział Wewnętrzna instalacja gazowa /od szafki gazowej/
Element Element

113 KNNR 4/304/4 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połą- czeniach spawanych o śr.nom. 32
mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 30,00

114 KNNR 4/313/4 Zawory kulowe gazowe o śr. 32 mm o połączeniach spawanych szt. 1,00

115 KNNR 4/313/4 Filtr siatkowy o śr. 32 mm o połączeniach spawanych szt. 1,00

116 KNNR 4/307/2 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 
gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm prob. 1,00

117 KNNR 2/1404/4 Malowanie rur stalowych o śr. do 50 mm m 30,00

118 KNRW 
219/216/5

Przejście gazoszczelne przez ścianę zewnętrzną bu- dynku w tuleji ochronnej z rur 
stalowych o śr. 65 mm przej. 1,00

119 KNR AT 
17/103/1

Wiercenie otworów techniką diamentową w ścianie murowanej
cm 90,00

120 Założenie tuleji ochronnych dla przejść rurociągów przez ściany oraz uszczelnienie 
przestrzeni masą plastyczną kpl. 3,00

121 Zabezpieczenia ogniowe dla rur przechodzących przez przegrody wydzielenia 
pożarowego kpl. 2,00
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4 Rozdział Instalacja wentylacji
Element Element

122 KNRW 
217/101/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 
mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową m2 0,650

123 KNRW 
217/101/4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 
mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową m2 4,700

124 KNRW 
217/101/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 
mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową m2 0,850

125 KNRW 
217/122/1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - 
udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową m2 5,810

126 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - 
udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową m2 33,800

127 KNRW 
217/122/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm - 
udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową m2 44,000

128 KNRW 
217/119/1

Przewody elastyczne typu flex kołowe o śr. do 100 mm - wraz z próbą montażową
m2 3,650

129 KNRW 
217/119/2

Przewody elastyczne typu flex kołowe o śr. do 200 mm - wraz z próbą montażową
m2 3,800

130 KNRW 
217/155/3

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm; l=600 mm - wraz z 
próbą montażową szt. 3,000

131 KNRW 
217/136/1

Zawory odcinajace p.pożarowe z wyzwalaczem topikowym o śr. 100 mm - wraz z 
próbą montażową szt. 1,000

132 KNRW 
217/135/3

Klapa przeciwpożarowa na kanale 300x300 mm z wyzwalaczem topikowym - wraz z 
próbą montażową szt. 1,000

133 KNRW 
217/135/4

Klapa przeciwpożarowa na kanale 300x400 mm z wyzwalaczem topikowym - wraz z 
próbą montażową szt. 1,000

134 KNRW 
217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe do przewodów o śr. do 200 mm - 
wraz z próbą montażową szt. 15,000

135 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe nawiewne śr. do 160 mm - wraz
z próbą montażową szt. 12,000

136 KNRW 
217/140/1

Nawiewniki wirowe śr. do 160 mm ze skrzynką rozprężną i przepustnicą - wraz z 
próbą montażową szt. 12,000

137 KNRW 
217/138/2

Kratki wentylacyjne 300x150 mm z przepustnicą wielopłaszczyznową - do przewodów
stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową szt. 1,000

138 KNRW 
217/138/2

Kratki wentylacyjne 500x150 mm z przepustnicą wielopłaszczyznową - do przewodów
stalowych i aluminiowych - wraz z próbą montażową szt. 4,000

139 KNRW 
217/146/1

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne 300x300
mm - wraz z próbą montażową szt. 1,000

140 KNRW 
217/146/1

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne 300x400
mm - wraz z próbą montażową szt. 1,000

141 KNRW 
217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do
160 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą
montażową szt. 2,000

142 KNRW 
217/149/3

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do
315 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą
montażową szt. 1,000

143 KNRW 
217/145/1

Wyrzutnie dachowe kołowe o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza - wraz z 
próbą montażową szt. 2,000

144 KNRW 
217/145/3

Wyrzutnie dachowe kołowe o śr. do 315 mm z pionowym wylotem powietrza - wraz z 
próbą montażową szt. 1,000

145 KNRW 
217/209/2

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym 300x500 mm - wraz z 
próbą montażową szt. 4,000

146 KNRW 
217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm - wraz
z próbą montażową szt. 4,000

147 KNRW 
217/210/2

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm - wraz
z próbą montażową szt. 2,000

148 KNRW 
217/327/1

Kurtyna powietrzna elektryczna drzwiowa L=1,0 m o
mocy grzewcaej 5,0kW; V=800-1300 m3/h - wraz z
próbą montażową szt. 1,000
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149 KNRW 
217/322/1

Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno-wywiewnej, z 
odzyskiem ciepła, z pełną automatyką sterującą i zabezpieczającą, z wymiennikiem 
przeciwprądowym Vn/Vw=1020/790 m3/h - wraz z próbą montażową szt. 1,000

150 KNNR 4/432/3 Nagrzewnica wodna z komorą mieszania, kompletnym zestawem 
sterująco-zabezpieczającym; montaż podstropowy; Q=24,1 kW szt. 1,00

151 KNNR 4/432/3 Nagrzewnica wodna, z zaworem trójdrogowym z siłownikiem i sterownikiem z 
wyświetlaczem dotykowym; montaż naścienny; Q=10,2 kW szt. 1,00

152 KNNR 4/432/3 Nagrzewnica wodna z zaworem trójdrogowym z siłownikiem; montaż naścienny; 
Q=4,1 kW szt. 1,00

153 KNRW 
217/205/1

Wentylator kanałowy 315/2900EC; Vw=1700 m3/h +regulator -
wraz z próbą montażową szt. 1,000

154 KNRW 
217/205/1

Wentylator kanałowy 160/550; Vw=150 m3/h - wraz z
próbą montażową szt. 1,000

155 KNRW 
217/205/1

Wentylator kanałowy 125/350; Vw=80 m3/h - wraz z
próbą montażową szt. 1,000

156 Kanałowy system odsysania spalin dla trzech stano- wisk roboczych kpl 1,00

157 KNR 916/213/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrąg- łym matą z wełny mineralnej grub.
40 mm; średnica kanałów do 200 mm m2 izolacji 39,52

158 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrąg- łym matą z wełny mineralnej grub.
40 mm; średnica kanałów do 350 mm m2 izolacji 44,00

159 KNR 916/208/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą z wełny mineralnej 
grub. 40 mm; ob- wód kanałów do 1000 mm m2 izolacji 0,65

160 KNR 916/208/3 Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą z wełny mineralnej 
grub. 40 mm; obwód kanałów do 1400 mm m2 izolacji 4,70

161 KNR 916/208/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prosto- kątnym matą z wełny mineralnej 
grub. 40 mm; ob- wód kanałów do 2000 mm m2 izolacji 0,85

162 KNR AT 
17/103/5

Wiercenie otworów techniką diamentową w ścianie murowanej
cm 255,00

163 Założenie tuleji ochronnych dla przejść rurociągów przez ściany oraz uszczelnienie 
przestrzeni masą plastyczną kpl. 11,00

164 Pomiary skuteczności instalacji wentylacji wraz z opracowaniem dokumentacji 
pomiarowej kpl 1,00
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5 Rozdział Przyłącza do budynku
Element Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

165 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające : - wytyczenie i oznakowanie trasy 
rurociągów - zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą - kładki dla pieszych - 
odpowiednie tabliczki znacznikowe - światła ostrzegawcze kpl. 1,00

Grupa Przyłącze wody
Element Roboty ziemne

166 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych 
w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku m3 8,75

167 KNNR 1/313/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 
m; grunt kat. I-IV m2 17,50

168 KNNR 11/501/5 Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowie- zionych m3 0,75

169 KNNR 11/501/5 Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kru- szyw naturalnych dowiezionych m3 1,66

170 KNNR 1/408/3 Zagęszczanie podsypki i obsypki piaskowej zagęsz- czarkami - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00) m3 2,41

171 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o sze- rokości 0.8-2.5 m i głębokości 
do 3.0 m w gruncie kat. I-III m3 6,34

172 KNNR 1/206/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier- nymi o poj. łyżki 0.25 m3 w 
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
na odległość do 1 km samochodami samowy- ładowczymi - odwóz pozostałej ziemi 
na miejsce wskazane przez Inwestora do dalszego zagospoda- rowania m3 2,41

Element Roboty montażowe
173 KNNR 11/306/1 Zasuwa z nawiertką na istniejących rurociągach o śr. 110 mm - włączenie przyłącza 

PE fi 32 mm do istnie- jącego wodociągu kpl. 1,00

174 KNNR 11/307/1 Przyłącza wodociągowe o długości do 15 m z rur ciśnieniowych PE o śr. 32 mm m 5,00

175 KNNR 4/1008/3 Rura ochronna PCV fi 110 mm pod ścianą funda- mentową budynku - wykopy 
umocnione m 0,70

176 KNNR 4/121/4 Kształtki przejściowe PE/stal fi 32/32 mm szt. 2,00

177 Wykonanie próby szczelności; dezynfekcja i płukanie rurociągu kpl. 1,00

Grupa Kanalizacja sanitarna
Element Roboty ziemne

178 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych 
w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku m3 10,50

179 KNNR 1/313/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 
m; grunt kat. I-IV m2 21,00

180 KNNR 11/501/5 Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowie- zionych m3 0,90

181 KNNR 11/501/5 Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kru- szyw naturalnych dowiezionych m3 2,64

182 KNNR 1/408/3 Zagęszczanie podsypki i obsypki piaskowej zagęsz- czarkami - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00) m3 3,54

183 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o sze- rokości 0.8-2.5 m i głębokości 
do 3.0 m w gruncie kat. I-III m3 6,84

184 KNNR 1/206/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier- nymi o poj. łyżki 0.25 m3 w 
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
na odległość do 1 km samochodami samowy- ładowczymi - odwóz pozostałej ziemi 
na miejsce wskazane przez Inwestora do dalszego zagospoda- rowania m3 3,66

Element Roboty montażowe
185 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 6,00

186 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm szt. 1,00

187 KNNR 4/1005/4 Rura stalowa ochronna pod ścianą fundamentową budynku o śr. 200 mm - wykopy 
umocnione m 1,00

188 KNNR 4/1610/1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. 160 mm odc. -1 
prób. 1,00
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Grupa Kanalizacja deszczowa
Element Roboty ziemne

189 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wyko- nywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o po- jemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV - wykop 
mechaniczny 70% m3 60,20

190 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych 
w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - wykop ręczny 30% m3 25,80

191 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wyko- nywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o po- jemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV - wykop 
mechaniczny pod zbiornik wody i separator m3 47,70

192 KNNR 1/313/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 
m; grunt kat. I-IV m2 159,50

193 KNNR 1/315/4 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0 m 
pod komory, stu- dzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su- chych kat.I-IV 
wraz z rozbiórką m2 47,70

194 KNNR 11/501/5 Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowie- zionych m3 8,25

195 KNNR 11/501/5 Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kru- szyw naturalnych dowiezionych m3 22,62

196 KNNR 1/408/3 Zagęszczanie podsypki i obsypki piaskowej zagęsz- czarkami - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00) m3 30,87

197 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych spychar- kami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość 
warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. grun- tu III-IV m3 48,20

198 KNNR 1/321/2 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budo- wli inżynieryjnych przy wysokości
zasypania do 4 m; grunt kat. III-IV m3 33,00

199 KNNR 1/206/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier- nymi o poj. łyżki 0.25 m3 w 
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
na odległość do 1 km samochodami samowy- ładowczymi - odwóz pozostałej ziemi 
na miejsce wskazane przez Inwestora do dalszego zagospoda- rowania m3 46,25

Element Roboty montażowe
200 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione m 40,00

201 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 15,00

202 KNNR 11/406/3 Studzienka kanalizacyjna z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm szt. 1,00

203 KNR 926/105/4 Odwodnienia liniowe drogowe i garażowe o szerokości w świetle 150 mm i wysokości
do 150 mm; klasa obciążenia D400 m 30,00

204 KNR 926/201/4 Wpusty odpływowe odwodnienia liniowego o szerokości w świetle 100 mm i 
wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400 kpl. 6,00

205 KNNR 4/1413/1 Separator substancji ropopochodnych śr. 1000 mm UGOS H=2,66 m stud. 1,00

206 KNNR 4/1413/5 Zbiornik wody - studnia betonowa D=2,0 m; H=2,4 m stud. 1,00

207 KNNR 4/1610/3 Próba wodna szczelności kanałów rurowych odc. -1 
prób. 1,00


