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Kosztorys Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebani
dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy

1 Element Prace przygotowawcze.

1.1 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi oraz zabezpieczenie obiektu podczas 
prac budowlanych. calość 1,000

1.2 Wykonanie mapek po wykonawczych  - protokoły, badania i atesty niezbędna 
dokumentacja powykonawcza. szt 1,000

1.3 Kalkulacja 
własna

Utylizacja i wywóz materiałów z rozbiórki.
calość 1,000

2 Element Prace rozbiórkowe-dachu i na strychu

2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich 1  m2 37,85

2.2 KNR 401/430/3 Rozbiórka ołacenie dachu 1  m2 262,87

2.3 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie m2 262,87

2.4 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny m 39,12

2.5 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury m 40,80

2.6 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 37,404

2.7 KNR 401/354/5 Analogia - demontaż stolarki drzwiowej i okiennej na strychu m2 2,8

2.8 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe m2 210,07

2.9 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka cegieł 
ze stropu m3 50,40

2.10 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 50,40

2.11 KNP 1/112/3 (1) Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, pospółka, żwir i grysy, do 30˙m w jednym 
poziomie m3 50,40

2.12 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km m3 50,40

3 Element Prace rozbiórkowe-na parterze

3.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie  ścian 
na parterze oraz ganku m3 5,52

3.2 KNR 214/1206/1 Rozbiórka schodów drewnianych bez poręczy, stopnie nakładane i wpuszczane szt 20,0

3.3 KNRW 
401/439/2

Rozebranie podłóg drewnianych
m2 161,87

3.4 KNRW 
401/439/3

Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, legary
m 229,86

3.5 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2
szt 2,0

3.6 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2
m2 30,01

3.7 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 5,0

3.8 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach m2 142,32

3.9 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 23,31

3.10 KNRW 
401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły-poszerzenie drzwi do 
łazienki,wykucie drzwi na taras m3 1,228

3.11 KNRW 
401/353/12

Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
m 15,25

3.12 KNRW 
401/353/11

Wykucie z muruprefabrykowanych podokienników zewnętrznych ,wykonanych z blachy stalowej 
powlekanej m 16,25

3.13 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 85,79

3.14 ZNPP 1/3118/1 
(1)

Przewożenie taczkami ładunków luzem, gruz budowlany, do 30˙m w jednym poziomie
m3 15,494

3.15 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 15,494
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3.16 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 15,494

4 Element Pokrycie połaci dachowych blachą stalową powlekaną

4.1 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze - 34 x 1,4 ,8x8,4 m 114,80

4.2 KNR 401/412/4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i podwaliny - wymiana końców murłaty m 6,0

4.3 KNR 15/517/1 Analogia - Pokrycie dachów nieodeskowanych, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego 
z folii m2 262,87

4.4 KNR 202/410/3 Kontrłaty  impregnowane  preparatem  grzybobójczym  i ognioochronnym.  O  zabezpieczone  ogni
 2.5  x  8  cm 1  m2 262,87

4.5 KNR 202/410/4 Ołacenie  łatami  4x10  cm 1  m2 262,87

4.6 KNR 401/628/2 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania , 1-krotna, bale i krawędziaki - impregnacja 
ochronna konstrukcji dachowej - impregnat ogniowo i owado odporny m2 262,87

4.7 NNRNKB 
202/535/3

Pokrycie dachów blachą alucynk
m2 262,87

4.8 KNRW 
202/511/2

Pokrycie dachu blachą - montaż gąsiorów
m 19,58

4.9 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki  blacharskie  z  blachy  alucynk
m2 63,28

4.10 KSNR 2/503/5 Montaż  rur  spustowych  -rury z blachy ocynkowanej 1m 25,000

4.11 KSNR 2/503/3 Rynny  dachowe  z  blachy ocynkowanej 1m 39,800

4.12 ZKNR C 2/416/2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych, tynki i okładziny, 
porowate-zabecpieczenie kominów m2 39,8

5 Element ROBOTY ZIEMNE / DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC / DRENAŻ

5.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m 18,6

5.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5) m 18,6

5.3 KNR 401/101/3 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2 31,44

5.4 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm-rozbiórka 
schodów,murka oporowego płyt odbojowych m3 9,91

5.5 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(18,6+18,6+12,84+12,84+2*2,08)*1,5*2,0 201,120000

RAZEM: 201,120000 m3 201,120

5.6 KNRW 
401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły 

Wyliczenie ilości robót:

(18,6+18,6+12,84+12,84+2*2,08)*2,0 134,080000

RAZEM: 134,080000 m2 134,080

5.7 KNR 202/904/1 Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziom.(balkony i 
loggie) (134,08*60%) m2 80,45

5.8 KNRW 
202/603/5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- no z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa m2 134,08

5.9 KNRW 
202/603/6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- no z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa m2 134,08

5.10 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowe m2 134,08

5.11 KNNR 11/702/1 Ułożenie geowłkniny syntetycznej

Wyliczenie ilości robót:

(18,6+18,6+12,84+12,84+2*2,08)*0,6 40,224000

RAZEM: 40,224000 m2 40,224

5.12 KNR 201/610/2 Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem 
kruszywa 

Wyliczenie ilości robót:

(18,6+18,6+12,84+12,84+2*2,08)*0,8*0,4 21,452800

RAZEM: 21,452800 m3 21,453



Kosztorys bez nazwy 2-Plebania Trzcinica Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17280)
strona nr: 4

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku zabytkowej plebani dla

Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy...

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

5.13 KNR 228/703/2 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm 

Wyliczenie ilości robót:

18,6+18,6+12,84+12,84+2*2,08+10 77,040000

RAZEM: 77,040000 m 77,040

5.14 KNNR 4/1417/1 Studzienki drenarskie systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie stożkiem z pokrywą
żeliwną ,kineta studzienki z PE 2 szt. 4,0

5.15 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 

Wyliczenie ilości robót:

(18,6+18,6+12,84+12,84+2*2,08)*0,8*0,8 42,905600

RAZEM: 42,905600 m3 42,906

5.16 KNNRW 3/107/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 
cm w gruncie kat.III 15 m3 111,79

5.17 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 

Wyliczenie ilości robót:

(18,6+18,6+12,84+12,84+2*2,08) 67,040000

RAZEM: 67,040000 m 67,040

5.18 KNRW 
202/201/1 (1)

Wykonanie ław fundamentowych kotwiących obrzeże trawnikowe oraz elementy palisady 
betonowej podstopni schodowych, beton układany ręcznie -beton B-15

Wyliczenie ilości robót:

(18,6+18,6+12,84+12,84+2*2,08)*0,3*0,3 6,033600

RAZEM: 6,033600 m3 6,034

5.19 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową m 86,00

5.20 KNNR 6/401/1 Analogia-Ułożenie elementów palisady betonowej 12x18x80 cm m 25,50

5.21 KNR 218/501/3 Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich -podsypka żwirowa m2 115,0

5.22 KNNR 6/502/2 
(1)

Ułożenie nawierzchni stopni schodowych,podestu oraz fragmentu bezpośrednio przyległego do 
schodów placu z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem m2 11,60

5.23 KNR 202/1207/2 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej na podjeżdzie  dla niepełnosprawnych m 12,6

5.24 KNR 231/303/1 Nawierzchnie z kostki betonowa  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,kostka 
szara m2 49,392

5.25 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni m2 124,80

5.26 Kalkulacja 
indywidualna

Podbicie miejscowe fundamentu
mb 10,0

6 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

6.1 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
do I NP 180 mm m 12,53

6.2 KNR 401/304/2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
bloczkami z betonu komórkowego m3 2,20

6.3 KNRW 
401/711/1

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na 
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu m2 346,95

6.4 KNR 19/1023/5 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką 
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2 4,23

6.5 KNR 19/1023/11
(1)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką 
obsadzenia o pow. ponad 2.0 m2 m2 26,66

6.6 KNR 202/129/1 Obsadzenie podokienników zewnętrznych stalowych, dl.do 1m szt 5,0

6.7 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokienników zewnętrznych stalowych, dl.ponad 1m szt 11,0

6.8 KNR 202/129/2 Parapety wewnętrzne z PCV szer. 30 cm szt. 16,0

6.9 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
m2 3,60

6.10 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
m2 3,76

6.11 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
m2 20,54

6.12 KNRW 
202/1025/1

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych -MDF
szt 10,0

6.13 Kalkulacja 
własna

Wykonanie zabudowy ściennej w sanitariatach - całość systemu, drzwi z płyty wodoodpornej, 
okucia ze stali nierdzewnej lub stalowe w otulinie PCV, drzwi wraz z zamkami m2 4,46
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7 Element ELEWACJE m2

7.1 KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. m2 400,55

7.2 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach-20%

Wyliczenie ilości robót:

391,70*20% 78,340000

RAZEM: 78,340000 m2 78,34

7.3 KNR 202/925/1 Osłony okien i drzwi folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego m2 38,25

7.4 KNNR 2/1001/1 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III m2 203,34

7.5 KNR 401/308/5 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50˙m2 naprawa 
fragmentow muru szt 15,000

7.6 KNR 401/723/3 
(1)

Analogia:Uzupełnienie gzymsów , podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2
(w 1 miejscu) m2 20,5

7.7 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki  blacharskie  z  blachy  powlekanej
m2 25,15

7.8 KNR 17/2608/1 Analogia:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne
i zmycie m2 363,25

7.9 KNR 17/2608/2 Analogia:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 
1-krotnie m2 62,97

7.10 KNR 17/2608/4 Analogia:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym  2-krotnie m2 363,25

7.11 KNR 17/927/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego , ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, - nałożenie na podłoże gruntu m2 391,70

7.12 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego strukturalnego , ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu, grubości 1,5˙mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 300,28

7.13 KNR 17/927/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalego o grubości 1,5 mm na 
ościeżach o szerokościach do 30 cm m2 28,45

7.14 KNR 23/933/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z żywiczno tynków dekoracyjnych  wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa cokołu tynkiem mozaikowym m2 62,97

7.15 KNNR 2/1405/3 
(2)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, akrylową
m2 62,5

7.16 KNR 202/505/6 Montaż daszków systemowych z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej m2 4,8

7.17 KNNR 9/202/1 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10˙kg, wymiana szt 2,0

7.18 KNR 202/1219/4 Klamry typowe-analogia :wykonanie wzmocnień pęknięc mury klamrami mb 12,8

8 Element Taras

8.1 KNRW 
201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od- kład w gruncie 
kat. III m3 3,26

8.2 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna, podsypka pod chudy beton

Wyliczenie ilości robót:

(0,6*0,6)*0,4*2 0,288000

RAZEM: 0,288000 m2 0,288

8.3 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu żwirowym

Wyliczenie ilości robót:

(0,6*0,6)*0,1*2 0,072000

RAZEM: 0,072000 m3 0,072

8.4 KNR 202/202/2 
(2)

stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(0,6*0,6)*0,4*2 0,288000

RAZEM: 0,288000 m3 0,288

8.5 KNR 202/208/8 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne , wysokość do 6˙m, obwód do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

(0,35*0,30)*2*3,80 0,798000

RAZEM: 0,798000 m3 0,798

8.6 KNNRW 3/404/1 Wykucie i otynkowanie bruzd i wnęk w konstrukcjach, betonowych, ręczne m3 0,33
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8.7 KNR BC 1/201/2 Belka monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

(9,98)*0,25*0,35 0,873250

RAZEM: 0,873250 m3 0,873

8.8 NNRNKB 
202/2301/2

(z.II) Płyty żelbetowe stropów gr. 16 cm płaskie 
m2 17,54

8.9 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 

Wyliczenie ilości robót:

(15,37)*0,38/1000*4+(3,6)*4*2*0,38/1000+(0,6*0,6)*4*
0,38/1000*4+(5,39*16+3,09*16)*0,38/1000

0,088054

RAZEM: 0,088054 t 0,088

8.10 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa- ne 

Wyliczenie ilości robót:

(15,37)*1,58/1000*4+(3,6)*4*2*1,58/1000+(0,6*0,6)*4*
1,58/1000*4+(5,39*16+3,09*16)*1,58/1000

0,366118

RAZEM: 0,366118 t 0,366

8.11 DC 20/314/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, 
montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm m2 25,50

8.12 KNR 202/1207/2 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone -balustrada nierdzewna m 13,70

9 Element Schody

9.1 NNRNKB 
202/2301/2

(z.II) Płyty żelbetowe stropów gr. 12 cm płaskie -naprawa stropu nad piwnicą
m2 26,59

9.2 KNRW 
201/306/4

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i 
głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu V-VI) 1*1.2*0.3 m3 0,360

9.3 KNRW 
202/219/1 (1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
układany ręcznie m3 5,400

9.4 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa- ne t 0,45

9.5 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t 0,104

10 Element DOCIEPLENIE STROPU w przestrzeni strychowej m2

10.1 KNR 202/616/1 Izolacje  -folia  PE  gr.2mm 1  m2 210,08

10.2 KNR 202/407/1 Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 3,24

10.3 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna 
warstwagr. 25 cm m2 210,08

10.4 KNR 202/616/1 Izolacje  -folia  PE  paroprzepuszczalna gr.3mm 1  m2 210,08

10.5 KNR 202/410/4 Ołacenie poziome pod płyty OSB łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm m2 210,08

10.6 KNR 202/410/1 Pomost  z  płyt OSB  gr.22mm 1  m2 210,08

11 Element ŚCIANKI NA STRYCHU

11.1 NNRNKB 
202/2026/2

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach metalowych 
dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z po- kryciem obustronnym m2 31,0

11.2 NNRNKB 
202/2030/2

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe - wykonanie sufitu podwieszanego 
- rodzaj płyty k-g m2 8,0

11.3 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - dwie 
warstwy m2 39

11.4 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2,1
m2 2,100

11.5 KNRW 
202/1510/5

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem m2 70,0

12 Element POSADZKI

12.1 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek gr.5 cm
m3 16,19

12.2 KNNR 2/1201/1 
(2)

Podkłady, betonowe, beton zwykły B-7,5 gr 10 cm.
m3 16,19

12.3 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa o gr.0,3mm 2x m2 191,33

12.4 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe EPS 100 gr.6cm m2 191,33

12.5 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20˙mm m2 191,33

12.6 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm m2 191,33

12.7 KNR 202/1106/7 Analogia, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 191,33
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12.8 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod układanie płytek
m2 75,72

12.9 NNRNKB 
202/2805/6 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 40x40, zaprawa - w 
pomieszczeniu przedsionka płytki antypoślizgowe R11 m2 75,72

12.10 NNRNKB 
202/2809/2 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10˙m2,
m 82,5

12.11 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki  z  paneli  podłogowych AC6
m2 115,61

12.12 NNRNKB 
202/2809/5

Analogia - montaż listwy aluminowej przejście pomiędzy podłogą a płytkami
m 9,6

13 Element Roboty malarskie i okładzinowe

13.1 KNR 15/517/1 Analogia - folia paroprzepuszczalna m2 172,74

13.2 NNRNKB 
202/2027/5

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 100
m2 172,74

13.3 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej 
na sucho - grubość łączna 15 cm m2 172,74

13.4 KNR 15/517/1 Analogia - folia paroprzepuszczalna ułożona na wełnie mineralnej m2 172,74

13.5 NNRNKB 
202/2024/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe,
pokrycie 2-stronne, 100 m2 30,35

13.6 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej 
na sucho - grubość łączna 10 cm m2 30,35

13.7 NNRNKB 
202/2030/2

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe - wykonanie sufitu podwieszanego 
- rodzaj płyty k-g m2 191,33

13.8 KNR 401/1202/8 Zeskrobanie  i  zmycie  starej  farby  w  pomieszczeniach 1 m2 267,77

13.9 KNR 401/1204/8 Przygotowanie  powierzchni  z  poszpachlowaniem  nierówności /sfalowań/ powierzchni  
tynku Razem  ściany' 1 m2 267,77

13.10 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem
m2 267,77

13.11 KNR 202/815/3 Gładzie gipsowe na ścianach 1-warstwowe Razem 1  m2 267,77

13.12 KNR 202/815/5 Gładzie gipsowe na sufitach 1-warstwowe Razem ' 1 m2 267,77

13.13 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem
m2 498,12

13.14 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków 1 m2 341,38

13.15 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 1 m2 191,33

13.16 Norma  
indywidualna  
0001-01

Tapeta  natryskowa  (kolor  do  uzgodnienia  z  Inwestorem)

1 m2 105,22

13.17 KNR 202/829/6 Licowanie  ścian  płytkami  na  klej  metodą  zwykłą,  wym. 1 m2 51,60

14 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna.

14.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem 
na odległość do 3˙m m3 12,330

14.2 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm
m 14,900

14.3 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm
m 8,400

14.4 KNRW 
215/203/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 4,100

14.5 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm - piasek, podsypka i obsypka
m3 2,466

14.6 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii III m3 9,864

14.7 KNR 401/105/5 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10˙m, grunt kategorii III m3 2,466

14.8 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 10,100

14.9 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
m 19,800

14.10 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
szt 3,000

14.11 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja wlasna - montaż kominków dachowych
kpl 3,00
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14.12 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 6,000

14.13 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 4,000

14.14 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm
szt 2,000

14.15 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
szt 3,000

14.16 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce - montaż 
zlewozmywak jedokomorowy z ociekaczem szt 1,000

14.17 KNRW 
215/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego
szt 1,000

14.18 KNRW 
215/218/3

Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny,
szt 1,000

14.19 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 3,0

14.20 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - lecz dla osób niepełnosprawnych
kpl 1,000

14.21 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 2,000

14.22 KNNR 4/232/2 
(1)

Brodzik natryskowy
kpl 1,0

14.23 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - lecz dla osób niepelnosprawnych kpl 1,000

14.24 KNNR 4/218/2 
(1)

Analogia - zawór napowietrzajacy fi 50
szt 1,000

14.25 KNR 401/342/1 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 14,700

14.26 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 3,000

14.27 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 2,000

14.28 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 5,000

14.29 Kalkulacja 
własna

Wykonanie przejść przez stropy drewniane rur wywiewnych oraz przez pokrycie dachowe dla 3 kpl 
rur wywiewnych kpl 1,000

14.30 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 14,700

15 Element Instalacja wodna wewnętrzna.

15.1 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm - częściowo prowadzone w posadzce m 24,600

15.2 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm - częściowo prowadzone w posadzce m 28,100

15.3 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm - częściowo prowadzone w posadzce m 14,800

15.4 KNRW 
215/112/4 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm - częściowo prowadzone w posadzce m 18,600

15.5 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 12-22˙mm m 18,900

15.6 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 28-35˙mm m 17,300

15.7 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 12-22˙mm m 33,800

15.8 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 28-48˙mm m 16,100

15.9 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 18,000

15.10 KNRW 
215/116/2 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25˙mm szt 4,000

15.11 KNRW 
215/116/4 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 40˙mm szt 4,000

15.12 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm m 86,100

15.13 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 86,100

15.14 KNRW 
215/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm 
- pod podejścia umywalek szt 6,0

15.15 KNRW 
215/132/2 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm 
- pod podejścia misek ust. , zawór kulowy szt 3,0
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15.16 KNRW 
215/132/4 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm 
- zawór kulowy szt 2,000

15.17 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm
szt 1,000

15.18 KNR 31/204/4 Analogia montaż pompy obiegowej. szt 1,000

15.19 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm - umywalkowa
szt 3,0

15.20 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm - lecz zmywakowa
szt 1,0

15.21 KNNR 4/137/8 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt 1,0

15.22 KNR 401/342/1 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 17,000

15.23 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 2,000

15.24 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 3,000

15.25 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 2,000

15.26 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 17,000

16 Element Instalacja centralnego ogrzewania i kotlownia.

16.1 Kalkulacja 
własna

Technologia kotłowni - montaż kotla o mocy min 32kW wraz z sterowaniem i automatyką, kocioł 
gazowy z zaworami zabezpieczającymi,i pompą obiegową układu grzejnikowego, podłączenie kotła 
pod komin, kpl 1,000

16.2 KNR 31/201/1 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach, rura 
warstwowa 16mm - analogia montaż rur obiegowych warstwowych na złączki - rury układane w 
posadzce m 219,000

16.3 KNNR 4/402/2 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn˙20˙mm - 
analogia rury stalowe zaprasowywalne wraz z złączkami m 11,000

16.4 KNNR 4/402/3 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn˙25˙mm - 
analogia rury stalowe zaprasowywalne wraz z złączkami m 3,000

16.5 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 12-22˙mm m 233,000

16.6 KNR 31/207/2 
(2)

Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki łazienkowe Podłączenie grzejników do instalacji c.o, 
grzejniki panelowe VK, podłączenie Dn 15˙mm z podłogi szt 14,00

16.7 KNR 31/205/2 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), 
długość 400-700˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 - lecz szrokości 400 szt 2,0

16.8 KNR 31/205/2 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), 
długość 400-700˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 - lecz szerokości 600 szt 1,000

16.9 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), 
długość 800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 - lecz szerokości 800 szt 1,000

16.10 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), 
długość 800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 - lecz szerokości 900 szt 4,0

16.11 KNR 31/205/8 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), 
długość 1400-2000˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 - lecz szerokości 1400 szt 6,0

16.12 KNR 31/208/5 Analogia - odpowietrznik grzejnikowy szt 12,000

16.13 KNR 31/208/1 
(1)

Zawory grzejnikowe termostatyczne - zawór montowany na grzejniku
szt 12,000

16.14 KNR 31/211/5 Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, natynkowe, HSN 12 lub równoważna - lecz dla 
10 obiegów szt 1,000

16.15 KNR 31/211/1 Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, natynkowe, HSN 2 lub równoważna - lecz dla 
2 obiegów szt 1,000

16.16 KNR 31/212/1 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, 2 obwody, - średnica przyłącza fi 20 - rozdzielacz wraz 
z zaworami obiegowymi i odpowietrznikami automatycznymi kpl 1,000

16.17 KNR 31/212/9 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, 10 obwodów, - średnica przyłącza fi 25 -rozdzielacz wraz
z zaworami obiegowymi i odpowietrznikami automatycznymi kpl 1,000

16.18 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 233,000

16.19 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa m 233,000

16.20 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na 
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 12,000

16.21 KNR 401/342/1 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 2,000

16.22 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 1,000
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16.23 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 2,000

16.24 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły m2 1,080

17 Element Kanalizacja zewnętrzna - przyłącz.

17.1 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna - wytyczenie trasy kolektora kanalizacji zewnętrznej wraz z 
pomiarem inwentaryzacyjnym, mapą powykonawczą. kpl 1,000

17.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm m2 25,920

17.3 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm m2 14,100

17.4 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, 
grunt kategorii III - 90% robót mechanicznie m3 40,977

17.5 KNR 201/308/2 Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami w pojemnikach i wyładowaniem na 
odkład, żuraw samochodowy 5-6˙t, kategoria gruntu III-IV - 10 % robót ziemnych ręcznie m3 4,553

17.6 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wykopów, odwodnienie wykopów.
kpl 1,000

17.7 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm - piasek, podsypka
m3 2,076

17.8 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm - analogia obsypka
m3 3,460

17.9 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm - rura PCV lita SN4 i SN8
m 20,0

17.10 KNRW 
218/422/2

Analogia - złącze in-situ - połączenie do istniejącej studzienki kolektora kanalizacji
szt 1,000

17.11 KNRW 
218/421/4

Analogia - montaż rury ochronnej pod murem dł 1m
szt 1,000

17.12 KNRW 
218/517/2 (1)

Analogia - Studzienki kanalizacyjne systemowe, zamknięcie rurą teleskopową - studzienka PCV 
400 pokrywa żeliwna A15 szt 1,0

17.13 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 40,905

17.14 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 4,545

17.15 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV - zagęszczenie 
gruntu w wykopie m3 45,450

17.16 KNR 201/234/9 Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii III m2 30,000

17.17 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV m2 14,100

17.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 14,100

17.19 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 14,100

18 Element Instalacja gazowa

18.1 KNR 402/302/10 Wykonanie odgałęzienia rurociągu instalacji gazowej szt 1,000

18.2 KNR 215/302/3 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 
25˘mm m 20,000

18.3 KNRW 
712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego 
stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm m2 2,750

18.4 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi m2 2,750

18.5 KNR 712/208/5 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe m2 2,750

18.6 KNR 712/210/5 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe - żółta m2 2,750

18.7 KNR INSTAL 
215 111-3

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˘25˘mm
szt 1,000

18.8 KNR 215/310/2 Kurki gazowe przelotowe, Fi 25˘mm szt 1,000

18.9 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - przedmuchanie kpl 1,000

18.10 Badanie złączy spawanych kpl 5,000

18.11 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie, w budynkach niemieszkalnych, Fi 25˘mm

Wyliczenie ilości robót:

0 0,000000

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

18.12 KNR 708/807/1 Oznakowanie rurociągów kpl 1,000

18.13 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł i w stropach szt 1,000

18.14 Montaż przejść pożarowych na rurociągach wodociągowych  - dotyczy całego budynku kpl 1,000
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18.15 KNR 404/1107/1 Transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1˘km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym t 0,600

18.16 KNR 404/1107/4 Transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1˘km, nakłądy uzupełniające za każdy
dalszy rozpoczęty 1˘km odległości ponad 1˘km t 0,600


