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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. materiały wg "Zestawienia urządzeń i armatury instalacji kotłowej" kpl 1.0000
2. elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych

śr. 2,5 mm
100 szt. 0.0220

3. elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych
śr. 3,25 mm

100 szt. 0.0614

4. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.2796
5. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0.2811
6. folia grub. 0,2 mm m2 3.4650
7. płyty styropianowe m2 3.3075
8. pospółka - kruszywo nienormowane m3 0.1342
9. cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0.0315

10. cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150 szt. 287.0000
11. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 1.1100
12. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R' kg 0.3200
13. masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego m3 0.3010
14. masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego m3 0.6440
15. zaprawa cementowa M 80 m3 0.3600
16. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0977
17. woda m3 0.2660
18. rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 40 mm m 4.2100
19. rury stalowe instalacyjne przewodowe czarne o śr.nominalnej 15

mm
m 0.0500

20. rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 32 mm m 3.0900
21. rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr.nom. 25 mm m 7.2800
22. rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr.nom. 100 mm m 1.4700
23. rury stalowe instalacyjne przewodowe czarne o śr.nominalnej 80

mm
m 0.3500

24. kształtki stalowe gładkie szt. 0.1650
25. złącze samoodcinające dla naczyń wzbiorczych 3/4' bez dźwigni szt. 3.0000
26. łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. nom. 15 mm szt 0.0100
27. łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nom. 20 mm szt. 8.0000
28. trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany dn 32 mm szt. 1.0000
29. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt. 2.0000
30. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nomnalnej 20 mm szt. 2.0000
31. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane dn 32 mm szt. 2.0000
32. łuki stalowe gładkie czarne o śr.nominalnej 40 mm szt. 0.6800
33. dennice stalowe czarne o śr.nom. 100 mm szt. 2.0000
34. krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt. 0.0000
35. Pokrywa żelbetowa dla studni o średnicy 1200 mm szt 1.0000
36. neutralizator z granulatem szt. 1.0000
37. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 1.0250
38. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0.5500
39. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm m 2.9700
40. rury z polipropylenu typu 4 (PP-RCT)  wzmocnione włóknem bazal-

towym o śr. zewnętrznej 20 mm
m 3.3000

41. rury z polipropylenu typu 4 (PP-RCT)  wzmocnione włóknem bazal-
towym o śr. zewnętrznej 40 mm

m 5.4000

42. trójniki kanalizacyjne z PCW śr. 110 mm szt. 1.0000
43. złączki dwukielichowe z PCW śr. 110 mm szt. 1.0000
44. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt. 3.4900
45. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm szt. 10.6200
46. uszczelki gumowe pierścieniowe, do rur z PCW szt. 3.0000
47. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 12.3600
48. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 11.0000
49. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm szt. 3.6000
50. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 40 mm szt. 2.0000
51. szybkozłącze z gwintem zewnętrznym, R1i1/4' , PN 16 szt. 1.0000
52. przepusty przeciwpożarowe EI 60 szt. 8.0000
53. zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm szt. 2.0000
54. kurek spustowy z zaślepką i złączką do węża  o śr. nominalnej 15

mm
szt. 5.0000

55. zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 1.0000
56. zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt. 2.0000
57. filtr jonowymienny z wkładem o śr. nominalnej 15 mm szt. 1.0000
58. filtry do inst.wodnych mosiężne o śr. nominalnej 20 mm szt. 1.0000
59. złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. nominalnej 15 mm szt. 1.0000
60. kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm szt. 0.0100
61. filtry gazowe przelotowe o śr. 25 mm szt. 1.0000
62. zawory kulowe do gazu gwintowane o śr. 25 mm szt. 1.0000
63. zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 40 mm szt. 3.0000
64. filtry do c.o. mosiężne o śr. nominalnej 40 mm szt. 1.0000
65. zawory zwrotne z metalowym trzpieniem o śr. nominalnej 40 mm szt. 1.0000
66. zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 32 mm szt. 3.0000
67. filtry do c.o. mosiężne o śr. nominalnej 32 mm szt. 3.0000
68. klapa zwrotna z atestem PA-1 o śr. nominalnej 40 mm szt. 1.0000
69. szybkie zawory odpowietrzające automatyczne szybkoodpowietrza-

jące o śr. 15 mm
szt 1.0000
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70. membranowy zawór bezpieczeństwa, średnicy o minimalnej prze-
pustowości 45 kW i ciśnieniu zadziałania 2,5 bar dn 1/2'

szt. 1.0000

71. taśma mocująca do zbiorników  - naczynia przeponowego kpl. 3.0000
72. termometry szt. 4.0000
73. manometry do inst. wodnych 5 bar szt. 2.0000
74. manometry do inst. c.o. 4 bar szt. 1.0000
75. zestaw przyłączeniowy do napełniania instalacji c.o. z sieci wodo-

ciągowej z zaworami odcinającymi, zaworem antyskażeniowym BA
i  wodomierzem (np. Fillset)

szt. 1.0000

76. zlewozmywaki z blachy - komora gosp. szt. 1.0000
77. wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 75 mm, z kratką ze

stali szlachetnej 10x10 cm
szt. 1.0000

78. konstrukcja wsporcza szt 1.0000
79. Właz kanałowy żeliwny lekki, klasy A, okrągły, o wielkości 500 szt 1.0000
80. stopnie włazowe żeliwne szt. -0.5000
81. łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm szt 2.0000
82. przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy sta-

lowej ocynkowanej
m2 1.3125

83. kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2 0.4900

84. czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300
mm

szt. 1.0000

85. kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm szt. 1.0000
86. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o

obwodzie do 800 mm
szt. 1.0400

87. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych szt. 5.4250
88. uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 40 mm szt. 1.4400
89. uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm szt. 1.1700
90. uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 25 mm szt. 5.3200
91. uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 100 mm szt. 0.8700
92. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm szt. 1.5000
93. uchwyty do rur z PCW, z blachy stalowej szt. 1.0000
94. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm szt. 3.0000
95. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20

mm
szt. 11.2900

96. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40
mm

szt. 5.0000

97. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm śr.40 mm m 8.1400
98. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm śr. 80 mm m 8.1400
99. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 1.5111

100. klej Thermaflex 474 dm3 0.2960
101. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej

długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm
kg 2.4849

102. śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej dłu-
gości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 0.9450

103. wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3
mm o dług.do 45 mm

kg 0.0030

104. sznur konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowy kg 2.7000
105. listwa elektroinstalacyjna m 26.0000
106. przewody kabelkowe m 26.0000
107. łącznik szt. 17.0000
108. konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg kg 1.4000
109. kołki rozporowe plastykowe szt. 69.5000
110. wiertło diamentowe szt. 0.0625
111. tarcza diamentowa śr.350 mm szt. 0.0044
112. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. zagęszczarka wibracyjna m-g 0.0847
2. żuraw samochodowy 4 t m-g 0.4500
3. wyciąg m-g 0.0630
4. środek transportowy m-g 0.0696
5. samochód dostawczy m-g 1.3471
6. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 1.6200
7. samochód samowyładowczy 5 t m-g 1.1439
8. spawarka m-g 1.1800
9. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 1.9000

10. piła tarczowa z prowadnicą m-g 0.0232
RAZEM
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Instalacje sanitarne Stadionowa 2 OFERTA ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 317.0662
RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

SST-02 Technologia kotłowni, SST-03 Instalacje gazowe
1 45331000-6 SST-02 Kotłownia gazowa

1.1 Technologia kotłowni
1

d.1.
1

KNNR 4 0315-
01
analogia, bez
materiału

Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania i
automatyką pogodową, zestawem przyłączeniowym (w
tym pompą obiegową) i ramą montażową, o mocy 10,9 -
44,5 kW

kpl. 1

2
d.1.

1

KNNR 4 0235-
01
analogia

Neutralizatory z granulatem szt. 1

3
d.1.

1

KNR AT-17
0101-04

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm
techniką diamentową w betonie zbrojonym

cm 25

4
d.1.

1

KNR-W 2-17
0114-01
z.o.3.3. 9902 
analogia, bez
materiału

Przewody spalinowe z blachy stalowej kwasoodpornej,
kołowe, o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % -
obiekty modernizowane - przewód spalinowy kotła

m2 3.14*0.08*
3.5+3.14*

0.08*6.5 =
2.51

5
d.1.

1

KNR-W 2-17
0114-02
z.o.3.3. 9902 
analogia, bez
materiału

Przewody powietrzne z blachy stalowej kwasoodpornej,
o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty mo-
dernizowane - przewód powietrzny kotła

m2 3.14*0.125*
3.5 = 1.37

6
d.1.

1

KNR 7-08 0102-
03

Zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem
czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego

ukl. 1

7
d.1.

1

KNNR 5 0301-
03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco-
wany przez przykręcenie do kołków plastykowych osa-
dzonych w podłożu betonowym

szt. 1

8
d.1.

1

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania

m 18.5+6.5 =
25.00

9
d.1.

1

KNNR 5 0110-
04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodło-
gowe i ścienne) przykręcane do cegły

m 25

10
d.1.

1

KNNR 5 0406-
01
analogia, bez
materiału

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  - sygnalizator
optyczny i akustyczny

szt. 1

11
d.1.

1

KNNR 4 0511-
01

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,
3 MPa o pojemności całkowitej do 25 dm3

szt. 3

12
d.1.

1

KNR 7-07 0101-
01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub
pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t

kpl. 1

13
d.1.

1

KNNR 4 0514-
03
analogia, bez
materiału

Sprzęgło hydrauliczne  do kotłów i instalacji c.o. z rur o
śr. nominalnej do 100 mm

m 1

14
d.1.

1

KNNR 4 0140-
01
analogia

Wodomierze o śr. nominalnej 15 mm z osprzętem an-
tyskażeniowym  - urządzenie do uzupełniania wody w
zładzie
zestaw przyłączeniowy do napełniania instalacji c.o. z
sieci wodociągowej z zaworami odcinającymi, zaworem
antyskażeniowym BA i  wodomierzem (np. Fillset)

kpl. 1

15
d.1.

1

KNNR 4 0524-
02

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe dla ciśnień 2,5
MPa o śr. nominalnej 20 mm

szt. 1

16
d.1.

1

KNNR 4 0411-
05

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 40 mm

szt. 3

17
d.1.

1

KNNR 4 0411-
05
analogia

Filtry do c.o. o połączeniach gwintowanych o śr. nomi-
nalnej 40 mm

szt. 1

18
d.1.

1

KNNR 4 0411-
05

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt. 1

19
d.1.

1

KNNR 4 0411-
04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 32 mm

szt. 3

20
d.1.

1

KNNR 4 0411-
04
analogia

Filtry o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32
mm

szt. 3
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
21

d.1.
1

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt. 2

22
d.1.

1

KNNR 4 0115-
08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalo-
wych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połą-
czeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm

szt. 1

23
d.1.

1

KNNR 4 0412-
06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 1

24
d.1.

1

KNNR 4 0135-
01
analogia

Kurki spustowe z zaślepką i złączką do węża  o śr. no-
minalnej 15 mm

szt. 5

25
d.1.

1

KNNR 4 0531-
04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 2

26
d.1.

1

KNNR 4 0531-
04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 1

27
d.1.

1

KNNR 4 0531-
03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 4

28
d.1.

1

KNNR 4 0132-
02

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 1

29
d.1.

1

KNNR 4 0132-
02
analogia

Filtry instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 1

30
d.1.

1

KNNR 4 0130-
01
analogia

Filtr jonowymienny instalacji wodociągowych z rur stalo-
wych o śr. nominalnej 15 mm
filtr jonowymienny z wkładem o śr. nominalnej 15 mm

szt. 1

31
d.1.

1

KNNR 8 0112-
07 z.o.3.4.2.
9904-2 

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
o śr.25-32 mm - w hydroforniach, kotłowniach lub węz-
łach cieplnych

szt 1

32
d.1.

1

KNNR 4 0111-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej
20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w bu-
dynkach mieszkalnych

m 3

33
d.1.

1

KNNR 4 0123-
05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodo-
mierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominal-
nej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl. 2

34
d.1.

1

KNNR 4 0116-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, itp. o połą-
czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 3

35
d.1.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka nad stud-
nią kan. oraz podejścia pod wpusty w kanałach

m3 1.5*1.5*0.1+
3.0*0.3*0.1

= 0.32
36

d.1.
1

KNR 4-01 0106-
01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do
3 m

m3 1.5*1.5*0.8+
3.0*0.3*0.5

= 2.25
37

d.1.
1

KNR 2-18 0613-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębokości 3 m

stud. 1

38
d.1.

1

KNR 2-18 0613-
04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m] stud. -5

39
d.1.

1

KNR-W 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - przejścia
przez ściany studni

szt. 4

40
d.1.

1

KNNR 4 1411-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

m3 3.5*0.3*0.1
= 0.11

41
d.1.

1

KNNR 4 0203-
02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

m 3

42
d.1.

1

KNNR 4 0211-
02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
75 mm o połączeniach wciskowych

szt. 3

43
d.1.

1

KNNR 4 0218-
01
analogia

Wpusty ściekowe o śr. 75 mm
wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 75 mm, z
kratką ze stali szlachetnej 10x10 cm

szt. 2

44
d.1.

1

KNNR 4 0203-
01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-
wych

m 0.5
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
45

d.1.
1

KNNR 4 0208-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 0.5

46
d.1.

1

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

szt. 1

47
d.1.

1

KNNR 4 0229-
04

Zlewozmywaki z blachy na  ścianie (komora gosp.) szt. 1

48
d.1.

1

KNR 4-01 0106-
03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów

m3 1.5*1.5*0.8-
3.14*1.2^2/
4*0.7+3.0*
0.3*0.35 =

1.32
49

d.1.
1

KNR 4-01 0106-
05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3 3.14*1.2^2/
4*0.7+3.0*
0.3*0.15 =

0.93
50

d.1.
1

KNR 4-01 0108-
19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych
na odległość do 1 km

m3 0.93

51
d.1.

1

KNNR-W 3
0803-01

Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2 1.5*1.5+3.0*
0.3 = 3.15

52
d.1.

1

KNNR 8 0209-
04

Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm uszczelniane-
go pierścieniami gumowymi na ścianie

szt. 1

53
d.1.

1

KNNR 4 0111-
04
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej
40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach i w
wykopie w budynkach mieszkalnych - przewód tłoczny

m 5

54
d.1.

1

KNNR 4 0132-
05

Zawory zwrotne przewodów tłocznych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 40 mm

szt. 1

55
d.1.

1

KNNR 4 0132-
05
analogia

Dwuzłączki przewodów tłocznych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 40 mm
szybkozłącze z gwintem zewnętrznym, R1i1/4' , PN 16

szt. 1

56
d.1.

1

KNNR 4 0145-
03
analogia

Pompy elektryczne zatopione  z centralką alarmową  o
śr.króćca 32 mm

szt. 1

57
d.1.

1

KNNR 8 0415-
03 z.sz.3.5.1.
9907-1 

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr.40-50 mm
o połączeniach spawanych - w hydroforniach, kotłow-
niach lub węzłach cieplnych

szt. 2

58
d.1.

1

KNNR 4 0403-
05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budyn-
kach

m 4

59
d.1.

1

KNNR 4 0403-
04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budyn-
kach

m 3

60
d.1.

1

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan
wyjściowy powierzchni B)

m2 4.4*0.151+
3*0.119 =

1.02
61

d.1.
1

KNNR 2 1404-
04

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm m 4.4+3 = 7.40

62
d.1.

1

KNR 0-34 0110-
14 z.o.3.1.
9903-1 

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.28-48 mm otulina-
mi Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i ma-
tami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 40 mm - w
kotłowniach

m 4.4+3 = 7.40

63
d.1.

1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0317-01
analogia

Przepusty przeciwpożarowe EI 60 dla rur o śr zewn. 40,
32 i 20 mm

szt. 8

64
d.1.

1

KNNR 4 0529-
02
R x 0,5

Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt. 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.2 Wentylacja grawitacyjna nawiewna kotłowni
65

d.1.
2

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do
15 cm; miejsce cięcia - ściana

m2 0.1*0.15 =
0.02

66
d.1.

2

KNR-W 2-17
0101-02
z.o.3.3. 9902 

Przewody wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej
ocynkowanej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600
mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m2 0.5*3.5 =
1.75

67
d.1.

2

KNR 2-17 0146-
01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o ob-
wodzie do 1300 mm

szt. 1

68
d.1.

2

KNR 2-17 0138-
01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm -
do przewodów stalowych i aluminiowych

szt. 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.3 Wentylacja grawitacyjna wywiewna kotłowni
69

d.1.
3

KNR AT-17
0101-04

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm
techniką diamentową w betonie zbrojonym

cm 25

70
d.1.

3

KNR-W 2-17
0114-02
z.o.3.3. 9902 
analogia, bez
materiału

Przewody wentylacyjne wywiewne z blachy stalowej
kwasoodpornej, o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55
% - obiekty modernizowane

m2 3.14*0.160*
8.5 = 4.27
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.4 45331000-6 Dostawa urządzeń kotłowni
71

d.1.
4

 
analiza indywi-
dualna

Dostawa urządzeń i armatury kotłowej kpl 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2 SST-03 Instalacja gazowa
72

d.2
KNNR 4 0303-
03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połącze-
niach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w bu-
dynkach mieszkalnych

m 7

73
d.2

KNR-W 2-19
0217-01
analogia

Przejścia gazociągu przez ściany z betonu żwirowego o
grubości do 25 cm dla przyłączy gazowych o śr.nom. 50
mm w tulejach z rur stalowych o śr. 80 mm

przej. 1

74
d.2

KNNR 4 0303-
09
analogia

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połącze-
niach spawanych o śr.nom. 100 mm na ścianach w bu-
dynkach mieszkalnych -bufor

m 1.5

75
d.2

KNNR 4 0517-
05

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 100 mm  -
dennice bufora

szt. 2

76
d.2

KNNR 4 0518-
05

Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtek o śr.
nominalnej 100 mm  - dennice bufora

złącze 2

77
d.2

KNNR 4 0312-
03

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach
gwintowanych

szt. 1

78
d.2

KNNR 4 0312-
03
analogia

Filtry gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach
gwintowanych

szt. 1

79
d.2

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan
wyjściowy powierzchni B)

m2 7.0*0.104 =
0.73

80
d.2

KNR-W 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-
219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2 1.5*0.339 =
0.51

81
d.2

KNNR 2 1404-
04

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm m 7

82
d.2

KNNR 2 1404-
06

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.100-200 mm m 1.5

83
d.2

KNNR 4 0307-
02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych - śr. rurocią-
gu do 65 mm

prob. 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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