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Założenia do przedmiaru robót

Wstęp
Przedmiar robót sporządzono w oparciu o dokumentację pn. "Przebudowa stacji uzdatniania

wody w Rudzie Talubskiej wraz z ujęciami wody" - Część technologiczno-sanitarna oraz
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Charakterystyka obiektu
Roboty, których dotyczy Przedmiar Robót, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku energetycznego na
terenie stacji uzdatniania wody w Rudzie Talubskiej.

W zakres robót objętych niniejszym Przedmiarem robót wchodzą następujące prace:
wykonanie instalacji wentylacji w budynku energetycznym,
wykonanie instalacji ogrzewania w budynku energetycznym.

Wycena
Wycenę Przedmiaru Robót należy przeprowadzić w oparciu o przedmiar robót, dokumentację

projektową oraz specyfikację techniczną.

Założenia kalkulacyjne
1. Przedmiar robót sporządzono metodą szczegółową.

2. Przedmiar opracowano w oparciu o normy zawarte w katalogach KNR.

3. W przypadku robót nie ujętych w KNR zastosowano kalkulację własną.
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DZIAŁY KOSZTORYSU

DoOdNazwa działuLp.
251INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU ENERGETYCZNYM1

151WENTYLACJA1.1

2516OGRZEWANIE1.2
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PRZEDMIAR ROBÓT

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0.002.0000.00szt.Wentylatory dachowe stalowe lub z
polichlorku winylu o średnicy otworu
ssącego do 315 mm (masa do 42 kg)

KNR-W 2-17 0208-
02

1
d.1.1

--Robocizna--

0.000.005.4700r-grobocizna
5.47 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.001.0000sztwentylator dachowy o śr. 315mm, 
wydajność 1300m3/h, ciśnienie 66Pa, 
pobór mocy 70W, wraz z kompletem 
króćców, złączy i opaską 
przeciwdrganiową
2 szt

2*

0.000.000.2000kgpłyty gumowe bez przekładek, o grubości 
5mm
0.2 kg/szt.

3*

0.000.000.3600kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z 
gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.36 kg/szt.

4*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

5*

--Sprzęt--

0.000.000.1600m-gsamochód dostawczy
0.16 m-g/szt.

6*

2.000Razem pozycja:
0.008.0000.00szt.Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr.

do 315 mm
KNR-W 2-17 0152-

03
2

d.1.1
--Robocizna--

0.000.003.8100r-grobocizna
3.81 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.001.0000szt.wywietrzaki dachowe o śr. 250mm, wyk. 
stal ocynkowana
8 szt.

2*

0.000.001.0400szt.uszczelki gumowe do przewodów 
wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm
1.04 szt./szt.

3*

0.000.0012.5000szt.kausze stalowe ocynkowane
12.5 szt./szt.

4*

0.000.003.1200sztściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z 
gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z 
uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z 
gwintem lewym i prawym
3.12 szt/szt.

5*

0.000.002.4500kgkotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 
50x5mm
2.45 kg/szt.

6*

0.000.004.7000mlinka stalowa ocynkowana śr.5 mm
4.7 m/szt.

7*

0.000.000.2500kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z 
gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.25 kg/szt.

8*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

9*

--Sprzęt--

0.000.000.1700m-gsamochód dostawczy
0.17 m-g/szt.

10*

8.000Razem pozycja:
0.001.0000.00szt.Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr.

do 200mm
KNR-W 2-17 0152-

02
3

d.1.1
--Robocizna--

0.000.002.8300r-grobocizna
2.83 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.001.0000sztwywietrzaki dachowe o śr. 160mm, wyk. 
stal ocynkowana
1 szt

2*

0.000.001.0400sztuszczelki gumowe do przewodów 
wentylacyjnych kołowych
1.04 szt/szt.

3*

0.000.0012.5000szt.kausze stalowe ocynkowane
12.5 szt./szt.

4*

0.000.003.1200sztściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z 
gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z 
uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z 
gwintem lewym i prawym
3.12 szt/szt.

5*

0.000.0012.2500sztKotwa z hakiem otwartym 6x50
12.25 szt/szt.

6*

0.000.003.1200mlinka stalowa ocynkowana śr.5 mm
3.12 m/szt.

7*

0.000.000.1700kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z 
gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.17 kg/szt.

8*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

9*

--Sprzęt--
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PRZEDMIAR ROBÓT

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0.000.000.1100m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0.11 m-g/szt.

10*

1.000Razem pozycja:
0.0010.0000.00szt.Podstawy dachowe stalowe kołowe typ

B/II o śr. do 315 mm, w układach
kanałowych

KNR 2-17 0149-034
d.1.1

--Robocizna--

0.000.005.0520r-grobocizna
5.29 * 0.955 = 5.05195 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.000.8000szt.podstawy dachowe kołowe typ B/III o śr. 
315mm, wyk. stal ocynkowana, z 
siłownikiem elektrycznym i sprężyną 
powrotną
8 szt.

2*

0.000.000.2000sztpodstawy dachowe kołowe typ B/II o śr. 
315mm, wyk. stal ocynkowana
2 szt

3*

0.000.002.0600szt.uszczelki z gumy do przewodów 
wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm
2.06 szt./szt.

4*

0.000.001.0300sztuszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z 
płyty gumowej o gr. 5 mm
1.03 szt/szt.

5*

0.000.0012.4800sztśruby fundamentowe z gwintem na całej 
długości z nakrętkami sześciokątnymi 
średniodokładnymi M 12x160 mm
12.48 szt/szt.

6*

0.000.000.2900kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z 
gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.29 kg/szt.

7*

0.000.5000%materiały pomocnicze(od M)
0.5 %

8*

--Sprzęt--

0.000.000.2100m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0.21 m-g/szt.

9*

10.000Razem pozycja:
0.001.0000.00szt.Podstawy dachowe stalowe kołowe typ

B/II o śr. do 160 mm, w układach
kanałowych

KNR 2-17 0149-015
d.1.1

--Robocizna--

0.000.003.2852r-grobocizna
3.44 * 0.955 = 3.2852 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.001.0000sztpodstawy dachowe kołowe typ B/II o śr. 
160mm, wyk. stal ocynkowana
1 szt

2*

0.000.002.0800szt.uszczelki z gumy do przewodów 
wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm
2.08 szt./szt.

3*

0.000.001.0300sztuszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z 
płyty gumowej o gr. 5 mm
1.03 szt/szt.

4*

0.000.008.3200sztśruby fundamentowe z gwintem na całej 
długości z nakrętkami sześciokątnymi 
średniodokładnymi M 12x160 mm
8.32 szt/szt.

5*

0.000.000.1900kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z 
gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.19 kg/szt.

6*

0.000.5000%materiały pomocnicze(od M)
0.5 %

7*

--Sprzęt--

0.000.000.1200m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0.12 m-g/szt.

8*

1.000Razem pozycja:
0.0011.0000.00szt.Cokoły stalowe regulowane do montażu

na dachu, wyk. stal ocynkowanaanaliza 
indywidualna

6
d.1.1

--Robocizna--

0.000.003.2900r-grobocizna
3.29 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.000.9091sztcokół regulowany, do montażu na dachu, 
wyk. stal ocynkowana, dla 
wentylatorów/wywietrzaków o śr. 315mm
10 szt

2*

0.000.000.0909sztcokół regulowany, do montażu na dachu, 
wyk. stal ocynkowana, dla 
wentylatorów/wywietrzaków o śr. 160mm
1 szt

3*

0.000.001.0300sztuszczelki gumowe z płyty gumowej o 
gr.5mm
1.03 szt/szt.

4*

0.000.000.1900kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z 
gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.19 kg/szt.

5*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M4+M5)
1.5 %

6*

--Sprzęt--
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PRZEDMIAR ROBÓT

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0.000.000.1200m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0.12 m-g/szt.

7*

11.000Razem pozycja:
0.007.0000.00szt.Czerpnie lub wyrzutnie ścienne

prostokątne typ A o obwodzie do 1300
mm

KNR-W 2-17 0146-
01

7
d.1.1

--Robocizna--

0.000.002.5300r-grobocizna
2.53 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.000.8571szt.czerpnia powietrza ścienna 250x250mm, 
wyk. stal ocynkowana, żaluzje 
przeciwdeszczowe i siatka przeciw 
owadom i gryzoniom
6 szt.

2*

0.000.000.1429szt.czerpnia powietrza ścienna 200x200mm, 
wyk. stal ocynkowana, żaluzje 
przeciwdeszczowe i siatka przeciw 
owadom i gryzoniom
1 szt.

3*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

4*

--Sprzęt--

0.000.000.1200m-gsamochód dostawczy
0.12 m-g/szt.

5*

7.000Razem pozycja:
0.006.0000.00szt.Kratki wentylacyjne typ A lub N o

obwodzie do 1200 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych

KNR-W 2-17 0138-
02

analiza 
indywidualna

8
d.1.1

--Robocizna--

0.000.001.1700r-grobocizna
1.17 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.001.0000szt.kratka wentylacyjna 250x250mm, wyk. stal 
ocynkowana
6 szt.

2*

0.000.001.0400szt.uszczelki gumowe do przewodów 
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie 
do 1200 mm
1.04 szt./szt.

3*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

4*

--Sprzęt--

0.000.000.0300m-gsamochód dostawczy
0.03 m-g/szt.

5*

6.000Razem pozycja:
0.001.0000.00szt.Kratki wentylacyjne typ A lub N o

obwodzie do 800 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych

KNR-W 2-17 0138-
01

analiza 
indywidualna

9
d.1.1

--Robocizna--

0.000.000.8800r-grobocizna
0.88 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.001.0000szt.kratka wentylacyjna 200x200mm, wyk. stal 
ocynkowana
1 szt.

2*

0.000.001.0400szt.uszczelki gumowe do przewodów 
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie 
do 800 mm
1.04 szt./szt.

3*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

4*

--Sprzęt--

0.000.000.0200m-gsamochód dostawczy
0.02 m-g/szt.

5*

1.000Razem pozycja:
0.0010.0000.00szt.Kratki wentylacyjne kołowe o śr. do 400

mm
KNR-W 2-17 0140-

03
analiza 

indywidualna

10
d.1.1

--Robocizna--

0.000.001.2900r-grobocizna
1.29 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.001.0000szt.kratka wentylacyjna o śr. 315mm, wyk. stal 
ocynkowana
10 szt.

2*

0.000.001.0400szt.uszczelki gumowe do przewodów 
wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 mm
1.04 szt./szt.

3*

0.000.000.3000kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z 
gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.3 kg/szt.

4*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

5*

--Sprzęt--

0.000.000.0400m-gsamochód dostawczy
0.04 m-g/szt.

6*

10.000Razem pozycja:
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PRZEDMIAR ROBÓT

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0.001.0000.00szt.Kratki wentylacyjne kołowe o śr. do 160
mm

KNR-W 2-17 0140-
01

analiza 
indywidualna

11
d.1.1

--Robocizna--

0.000.000.9600r-grobocizna
0.96 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.001.0000szt.kratka wentylacyjna o śr. 160mm, wyk. stal 
ocynkowana
1 szt.

2*

0.000.001.0400szt.uszczelki gumowe do przewodów 
wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm
1.04 szt./szt.

3*

0.000.000.1900kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z 
gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.19 kg/szt.

4*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

5*

--Sprzęt--

0.000.000.0100m-gsamochód dostawczy
0.01 m-g/szt.

6*

1.000Razem pozycja:
0.007.0000.00szt.Przebicie otworów w ścianach

wewnętrznych
KNR 4-01 0208-04

analiza 
indywidualna

12
d.1.1

--Robocizna--

0.000.002.3600r-grobocizna
2.36 r-g/szt.

1*

7.000Razem pozycja:
0.003.5000.00m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,

prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000
mm - udział kształtek do 35 %

KNR-W 2-17 0104-
03

analiza 
indywidualna

13
d.1.1

--Robocizna--

0.000.002.0600r-grobocizna
2.06 r-g/m2

1*

--Materiały--

0.000.000.7500m2przewody (prostki) wentylacyjne z blachy 
stalowej ocynkowanej prostokątne, typ A/II 
o obwodzie do 1000 mm
0.75 m2/m2

2*

0.000.000.2800m2kształtki wentylacyjne z blachy stalowej 
ocynkowanej, prostokątne, typ A/II o 
obwodzie do 1000 mm
0.28 m2/m2

3*

0.000.000.2800szt.podpory kanałów (przewodów) 
wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 
mm
0.28 szt./m2

4*

0.000.001.4800szt.uszczelki gumowe do przewodów 
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie 
do 1000 mm
1.48 szt./m2

5*

0.000.000.2900kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z 
gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0.29 kg/m2

6*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

7*

--Sprzęt--

0.000.000.0900m-gsamochód dostawczy
0.09 m-g/m2

8*

3.500Razem pozycja:
0.001.0000.00kpl.Próby szczelności instalacji wentylacji,

regulacja przepływówanaliza 
indywidualna

14
d.1.1

--Materiały--

0.000.001.0000kplPróby szczelności instalacji wentylacji, 
regulacja przepływów
1 kpl/kpl.

1*

1.000Razem pozycja:
0.0075.0000.00kgDostawa i montaż podpór i zawiesi

elementów wentylacyjnych
KNR 2-28 0204-02

analiza 
indywidualna

15
d.1.1

--Robocizna--

0.000.000.4940r-grobocizna
1.3*0.38 = 0.494 r-g/kg

1*

--Materiały--

0.000.001.0300kgdostawa i montaż podpór i zawiesi 
elementów wentylacyjnych
1.03 kg/kg

2*

0.000.000.0300kgelektrody do spawania stali 
niskowęglowych
0.03 kg/kg

3*

0.000.000.0100m3tlen techniczny
0.01 m3/kg

4*

0.000.000.0030kgacetylen techniczny rozpuszczony
0.003 kg/kg

5*

0.002.0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

6*
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PRZEDMIAR ROBÓT

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

--Sprzęt--

0.000.000.0600m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A
0.06 m-g/kg

7*

75.000Razem pozycja:

0.001.0000.00szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o
wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm

KNR-W 2-15 0418-
03

analiza 
indywidualna

16
d.1.2

--Robocizna--

0.000.001.1900r-grobocizna
1.19 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.001.0000kplgrzejnik stalowy, jednopłytowy, z 
podłączeniem dolnym, wysokość 900mm, 
długość 400mm
1 kpl

2*

0.000.001.0000sztzawór grzejnikowy zintegrowany podwójny 
przyłączeniowy Dn15
1 szt/szt.

3*

0.000.001.0000sztzawór grzejnikowy termostatyczny
1 szt/szt.

4*

0.000.001.0000sztgłowica termostatyczna grzejnikowa
1 szt/szt.

5*

0.000.001.0000sztodpowietrznik grzejnikowy
1 szt/szt.

6*

0.000.002.0000sztwsporniki do grzejników
2 szt/szt.

7*

0.000.001.0000sztuchwyty do grzejników
1 szt/szt.

8*

0.001.0000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

9*

--Sprzęt--

0.000.000.1200m-gśrodek transportowy
0.12 m-g/szt.

10*

1.000Razem pozycja:
0.009.0000.00szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości

600-900 mm i długości do 1600 mm
KNR-W 2-15 0418-

07
17

d.1.2
--Robocizna--

0.000.001.8800r-grobocizna
1.88 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0.000.000.2222szt.grzejnik stalowy, dwupłytowy, z 
podłączeniem dolnym, wysokość 900mm, 
długość 1100mm
2 szt.

2*

0.000.000.3333szt.grzejnik stalowy, dwupłytowy, z 
podłączeniem dolnym, wysokość 900mm, 
długość 700mm
3 szt.

3*

0.000.000.4444szt.grzejnik stalowy, dwupłytowy, z 
podłączeniem dolnym, wysokość 900mm, 
długość 500mm
4 szt.

4*

0.000.001.0000sztzawór grzejnikowy zintegrowany podwójny 
przyłączeniowy Dn15
1 szt/szt.

5*

0.000.001.0000sztzawór grzejnikowy termostatyczny
1 szt/szt.

6*

0.000.001.0000sztgłowica termostatyczna grzejnikowa
1 szt/szt.

7*

0.000.001.0000sztodpowietrznik grzejnikowy
1 szt/szt.

8*

0.000.002.0000sztwsporniki do grzejników
2 szt/szt.

9*

0.000.001.0000sztuchwyty do grzejników
1 szt/szt.

10*

0.001.0000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

11*

--Sprzęt--

0.000.000.5600m-gśrodek transportowy
0.56 m-g/szt.

12*

9.000Razem pozycja:
0.0050.0000.00mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw

sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych

KNR-W 2-15 0404-
03

analiza 
indywidualna

18
d.1.2

--Robocizna--

0.000.000.3820r-grobocizna
0.382 r-g/m

1*

--Materiały--

0.000.001.0800mrury z PP o śr. zewnętrznej 32 mm; PN20 
typ STABI
1.08 m/m

2*

0.000.000.6100sztkształtki z polipropylenu PN20 o śr. 
zewnętrznej 32 mm
0.61 szt/m

3*

0.000.001.1100sztuchwyty do rurociągów z tworzyw 
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
1.11 szt/m

4*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

5*
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PRZEDMIAR ROBÓT

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

--Sprzęt--

0.000.000.0024m-gśrodek transportowy
0.0024 m-g/m

6*

50.000Razem pozycja:
0.0030.0000.00mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw

sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach

KNR-W 2-15 0404-
02

analiza 
indywidualna

19
d.1.2

--Robocizna--

0.000.000.3520r-grobocizna
0.352 r-g/m

1*

--Materiały--

0.000.001.0800mrury z PP o śr. zewnętrznej 25 mm; PN20 
typ STABI
1.08 m/m

2*

0.000.000.6600szt.kształtki z polipropylenu PN20 o śr. 
zewnętrznej 25 mm
0.66 szt./m

3*

0.000.001.2500sztuchwyty do rurociągów z tworzyw 
sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
1.25 szt/m

4*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

5*

--Sprzęt--

0.000.000.0018m-gśrodek transportowy
0.0018 m-g/m

6*

30.000Razem pozycja:
0.0050.0000.00mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw

sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach

KNR-W 2-15 0404-
01

analiza 
indywidualna

20
d.1.2

--Robocizna--

0.000.000.3300r-grobocizna
0.33 r-g/m

1*

--Materiały--

0.000.001.1000mrury z PP o śr. zewnętrznej 20 mm; PN20 
typ STABI
1.1 m/m

2*

0.000.001.3688sztkształtki z polipropylenu PN20 o śr. 
zewnętrznej 20 mm
0.58 * 2.36 = 1.3688 szt/m

3*

0.000.001.4300sztuchwyty do rurociągów z tworzyw 
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
1.43 szt/m

4*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

5*

--Sprzęt--

0.000.000.0016m-gśrodek transportowy
0.0016 m-g/m

6*

50.000Razem pozycja:
0.0025.0000.00mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw

sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach

KNR-W 2-15 0404-
01

analiza 
indywidualna

21
d.1.2

--Robocizna--

0.000.000.3300r-grobocizna
0.33 r-g/m

1*

--Materiały--

0.000.001.1000mrury z PP o śr. zewnętrznej 16 mm; PN20 
typ STABI
1.1 m/m

2*

0.000.001.3688sztkształtki z polipropylenu PN20 o śr. 
zewnętrznej 16 mm
0.58 * 2.36 = 1.3688 szt/m

3*

0.000.001.4300sztuchwyty do rurociągów z tworzyw 
sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
1.43 szt/m

4*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

5*

--Sprzęt--

0.000.000.0016m-gśrodek transportowy
0.0016 m-g/m

6*

25.000Razem pozycja:
0.001.0000.00kplDostawa i montaż izolacji termicznych na

rurociągach instalacji ogrzewania w
budynku

analiza 
indywidualna

22
d.1.2

--Materiały--

0.000.001.0000sztdostawa i montaż izolacji termicznych na 
rurociągach instalacji ogrzewania w 
budynku (szczegóły techniczne zg. z 
STWiORB - Instalacje sanitarne)
1 szt/kpl

1*

1.000Razem pozycja:
0.004.0000.00szt.Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w

ścianach wewnętrznych
KNR 4-01 0208-04

analiza 
indywidualna

23
d.1.2

--Robocizna--

0.000.002.3600r-grobocizna
2.36 r-g/szt.

1*

4.000Razem pozycja:
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PRZEDMIAR ROBÓT

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0.001.0000.00próbaPróby szczelności instalacji c.o. z rur z
tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

KNR-W 2-15 0406-
03

24
d.1.2

--Robocizna--

0.000.007.0100r-grobocizna
7.01 r-g/próba

1*

--Materiały--

0.000.002.0000mrury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 
20x1,9 mm
2 m/próba

2*

0.000.006.6380szt.zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
6.638 szt./próba

3*

0.000.000.2000sztzawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 
mm
0.2 szt/próba

4*

0.000.000.6000sztkształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 
mm
0.6 szt/próba

5*

0.001.5000%materiały pomocnicze(od M)
1.5 %

6*

--Sprzęt--

0.000.000.0001m-gśrodek transportowy
0.0001 m-g/próba

7*

1.000Razem pozycja:
0.00155.0000.00mPróby szczelności instalacji c.o. z rur z

tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w
budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 0406-
05

25
d.1.2

--Robocizna--

0.000.000.0941r-grobocizna
0.0941 r-g/m

1*

155.000Razem pozycja:

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4225
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0.000.00338.0502r-grobocizna1

0.00RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0.000.000.2250kgacetylen techniczny rozpuszczony1

0.000.001.0000sztcokół regulowany, do montażu na dachu, wyk. stal ocynkowana, dla 
wentylatorów/wywietrzaków o śr. 160mm

2

0.000.0010.0000sztcokół regulowany, do montażu na dachu, wyk. stal ocynkowana, dla 
wentylatorów/wywietrzaków o śr. 315mm

3

0.000.001.0000szt.czerpnia powietrza ścienna 200x200mm, wyk. stal ocynkowana, żaluzje 
przeciwdeszczowe i siatka przeciw owadom i gryzoniom

4

0.000.006.0000szt.czerpnia powietrza ścienna 250x250mm, wyk. stal ocynkowana, żaluzje 
przeciwdeszczowe i siatka przeciw owadom i gryzoniom

5

0.000.001.0000sztdostawa i montaż izolacji termicznych na rurociągach instalacji 
ogrzewania w budynku (szczegóły techniczne zg. z STWiORB - 
Instalacje sanitarne)

6

0.000.0077.2500kgdostawa i montaż podpór i zawiesi elementów wentylacyjnych7

0.000.002.2500kgelektrody do spawania stali niskowęglowych8

0.000.0010.0000sztgłowica termostatyczna grzejnikowa9

0.000.002.0000szt.grzejnik stalowy, dwupłytowy, z podłączeniem dolnym, wysokość 
900mm, długość 1100mm

10

0.000.004.0000szt.grzejnik stalowy, dwupłytowy, z podłączeniem dolnym, wysokość 
900mm, długość 500mm

11

0.000.003.0000szt.grzejnik stalowy, dwupłytowy, z podłączeniem dolnym, wysokość 
900mm, długość 700mm

12

0.000.001.0000kplgrzejnik stalowy, jednopłytowy, z podłączeniem dolnym, wysokość 
900mm, długość 400mm

13

0.000.00112.5000szt.kausze stalowe ocynkowane14

0.000.0012.2500sztKotwa z hakiem otwartym 6x5015

0.000.0019.6000kgkotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm16

0.000.001.0000szt.kratka wentylacyjna 200x200mm, wyk. stal ocynkowana17

0.000.006.0000szt.kratka wentylacyjna 250x250mm, wyk. stal ocynkowana18

0.000.001.0000szt.kratka wentylacyjna o śr. 160mm, wyk. stal ocynkowana19

0.000.0010.0000szt.kratka wentylacyjna o śr. 315mm, wyk. stal ocynkowana20

0.000.000.9800m2kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ 
A/II o obwodzie do 1000 mm

21

0.000.000.6000sztkształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm22

0.000.0034.2200sztkształtki z polipropylenu PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm23

0.000.0068.4400sztkształtki z polipropylenu PN20 o śr. zewnętrznej 20 mm24

0.000.0019.8000szt.kształtki z polipropylenu PN20 o śr. zewnętrznej 25 mm25

0.000.0030.5000sztkształtki z polipropylenu PN20 o śr. zewnętrznej 32 mm26

0.000.0040.7200mlinka stalowa ocynkowana śr.5 mm27

0.000.0010.0000sztodpowietrznik grzejnikowy28

0.000.000.4000kgpłyty gumowe bez przekładek, o grubości 5mm29

0.000.000.9800szt.podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 
1000 mm

30

0.000.001.0000sztpodstawy dachowe kołowe typ B/II o śr. 160mm, wyk. stal ocynkowana31

0.000.002.0000sztpodstawy dachowe kołowe typ B/II o śr. 315mm, wyk. stal ocynkowana32

0.000.008.0000szt.podstawy dachowe kołowe typ B/III o śr. 315mm, wyk. stal ocynkowana, 
z siłownikiem elektrycznym i sprężyną powrotną

33

0.000.001.0000kplPróby szczelności instalacji wentylacji, regulacja przepływów34

0.000.002.6250m2przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 
prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm

35

0.000.002.0000mrury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20x1,9 mm36

0.000.0027.5000mrury z PP o śr. zewnętrznej 16 mm; PN20 typ STABI37

0.000.0055.0000mrury z PP o śr. zewnętrznej 20 mm; PN20 typ STABI38

0.000.0032.4000mrury z PP o śr. zewnętrznej 25 mm; PN20 typ STABI39

0.000.0054.0000mrury z PP o śr. zewnętrznej 32 mm; PN20 typ STABI40

0.000.0028.0800sztściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 
16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i 
prawym

41

0.000.00133.1200sztśruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami 
sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm

42

0.000.009.1850kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z 
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

43

0.000.003.0900kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z 
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

44

0.000.000.7500m3tlen techniczny45

0.000.0010.0000sztuchwyty do grzejników46

0.000.0035.7500sztuchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm47

0.000.0071.5000sztuchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm48

0.000.0037.5000sztuchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm49

0.000.0055.5000sztuchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm50

0.000.001.0400sztuszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych51

0.000.001.0400szt.uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 
mm

52

0.000.008.3200szt.uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 
mm

53

0.000.0010.4000szt.uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 
mm

54

0.000.005.1800szt.uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o 
obwodzie do 1000 mm

55

0.000.006.2400szt.uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o 
obwodzie do 1200 mm

56

0.000.001.0400szt.uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o 
obwodzie do 800 mm

57

0.000.0011.3300sztuszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm58

0.000.0011.3300sztuszczelki gumowe z płyty gumowej o gr.5mm59
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0.000.002.0800szt.uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 

mm
60

0.000.0020.6000szt.uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 
mm

61

0.000.002.0000sztwentylator dachowy o śr. 315mm, wydajność 1300m3/h, ciśnienie 66Pa, 
pobór mocy 70W, wraz z kompletem króćców, złączy i opaską 
przeciwdrganiową

62

0.000.0020.0000sztwsporniki do grzejników63

0.000.001.0000sztwywietrzaki dachowe o śr. 160mm, wyk. stal ocynkowana64

0.000.008.0000szt.wywietrzaki dachowe o śr. 250mm, wyk. stal ocynkowana65

0.000.006.6380szt.zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm66

0.000.000.2000sztzawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm67

0.000.0010.0000sztzawór grzejnikowy termostatyczny68

0.000.0010.0000sztzawór grzejnikowy zintegrowany podwójny przyłączeniowy Dn1569

0.00złmateriały pomocnicze70

0.00RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0.000.003.4450m-gsamochód dostawczy1

0.000.003.6500m-gsamochód dostawczy 0.9 t2

0.000.004.5000m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A3

0.000.005.4541m-gśrodek transportowy4

0.00RAZEM
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