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Kamienna Góra - kotłownia gazowa

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Kamienna Góra - kotłownia gazowa

1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

3,25 * (2,35 + 1,25 * 2 + 2,8) m2 24,86

-0,7 * 2,0 * 3 m2 -4,20

3,25 * (2,91 + 0,45 + 2,78) m2 19,96

0,8 * 2,0 * 2 m2 3,20

RAZEM 43,82

2
d.1.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Rozebranie paneli podłogowych m2

9,35 m2 9,35

RAZEM 9,35

3
d.1.1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

7,8 m2 7,80

RAZEM 7,80

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(2,8 + 3,42) * 2 * 1,5 m2 18,66

RAZEM 18,66

5
d.1.1 wycena

indywidualna

Wywóz gruzu kontenerem o poj. 7 m3
Ilość gruzu:poz.1 43,82*0,15=6,58 m3
                  poz.2 9,35*0,01=0,935
                  poz.3 7,8*0,025=0,20
                  poz.4 18,66*0,02=0,38m3
Razem: 8,095 m3

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

1.2 Ścianki działowe i stolarka drzwiowa

6
d.1.2

KNR 0-16
0155-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z
bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5
cm

m2

3,25 * (2,91 + 0,45 + 2,78) - 0,9 * 2,0 m2 18,16

RAZEM 18,16

7
d.1.2

NNRNKB
202 0187-02

(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w
ścianach działowych - transport materiałów wyciągiem

m

1,5 m 1,50

RAZEM 1,50

8
d.1.2

KNR 0-19
1024-07

Montaż drzwi ppoż EI 30 90x200 cm antypaniczne m2

0,9 * 2,0 m2 1,80

RAZEM 1,80

1.3 Tynki wewnętrzne i okładziny

9
d.1.3

KNR 9-03
0109-05

Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach m2

poz.6 * 2 m2 36,32

poz.4 m2 18,66

RAZEM 54,98

10
d.1.3

KNR 9-03
0108-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem
maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte - tynk na nowych ściankach

m2

36,32 m2 36,32

RAZEM 36,32

11
d.1.3

KNR 9-03
0109-08

Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach - wyrównanie
podłoża po skuciu starych płytek

m2

18,66 m2 18,66

RAZEM 18,66
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.3
KNR 9-03
0108-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem
maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
wap. zatarte - uzupełnienie tynków (przyjęto 30%
powierzchni)

m2

3,25 * (2,8 + 3,87 + 2,91) * 2 - 0,9 * 2,0 60,47

A (Obliczenie pomocnicze) ========
60,47

poz.12 A * 30% m2 18,14

RAZEM 18,14

13
d.1.3

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.12 A - poz.15 m2 23,95

RAZEM 23,95

14
d.1.3

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

17,40 m2 17,40

RAZEM 17,40

15
d.1.3

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych
- oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

2,0 * (2,8 + 3,87 + 2,91) * 2 - 0,9 * 2,0 m2 36,52

RAZEM 36,52

16
d.1.3

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych
- jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.15 m2 36,52

RAZEM 36,52

17
d.1.3

KNR AT-22
0204-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm

m2

poz.16 m2 36,52

RAZEM 36,52

1.4 Malowanie

18
d.1.4

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem - sufit

m2

poz.14 m2 17,40

RAZEM 17,40

19
d.1.4

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.13 m2 23,95

RAZEM 23,95

1.5 Posadzki

20
d.1.5

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

17,4 m2 17,40

RAZEM 17,40

21
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

17,40 m2 17,40

RAZEM 17,40

22
d.1.5

NNRNKB
202 1127-01

1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na
ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.21 m2 17,40

RAZEM 17,40

23
d.1.5

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje
cementowe

m2

poz.22 m2 17,40

RAZEM 17,40

24
d.1.5

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2
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poz.23 m2 17,40

RAZEM 17,40

2 ROBOTY INSTALACYJNE

2.1 Komin

25
d.2.1

KNR 7-09
2401-08
analogia

Montaż kominów dwuściennych śr.180/250 m

7 * 1,0 + 0,50 m 7,50

RAZEM 7,50

26
d.2.1

KNR 7-09
2306-01
analogia

Montaż elementów komina - adapter dwuścienny TURBO
110/160

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

27
d.2.1

KNR 7-09
2307-01
analogia

Montaż elementów komina - ustnik DWWk 180/250 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

28
d.2.1

KNR 7-09
2307-01
analogia

Montaż elementów komina - kolano koncentryczne KSK
90/180/250

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

29
d.2.1

KNR 7-09
2307-01
analogia

Montaż elementów komina - czerpnia koncentryczna KSK
180/250

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

30
d.2.1

KNR 7-09
2307-01
analogia

Montaż elementów komina - rura dystansowa
koncentryczna KSK 500/180/250

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

31
d.2.1

KNR 7-09
2307-01
analogia

Montaż elementów komina - rura dystansowa
koncentryczna KSK 1000/180/250

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

32
d.2.1

KNR 7-09
2307-01
analogia

Montaż elementów komina - kołnierz przeciwdeszczowy
DWW 250

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

33
d.2.1

KNR 7-09
2307-01
analogia

Montaż elementów komina - osłona DWW 250 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

34
d.2.1

KNR 7-09
2307-01
analogia

Montaż elementów komina - KSK WADEX
koncentryczny,ze sterownikiem dla 2 kotłów 180/250
2x110/160

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

35
d.2.1

KNR 5-08
0701-11
analogia

Podpora przejściowa koncentryczna KSK 180/250 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

36
d.2.1

KNR 5-08
0701-11
analogia

Wspornik DWW 250 szt.

1 szt. 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2412

- 4 -



Kamienna Góra - kotłownia gazowa

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00

37
d.2.1

KNR 5-08
0701-11
analogia

Obejma konstrukcyjna DWW 250 szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

38
d.2.1

KNR 5-08
0701-11
analogia

Obejma szeroka 70 mm DWW 250 szt.

10 szt. 10,00

RAZEM 10,00

2.2 Kotłownia - technologia

39
d.2.2

KNR 0-35
0223-06

uwaga pod
tablicą

Kotły grzewcze gazowe WGB 90H wiszące dwufunkcyjne
o mocy 90 kW kocioł z zamkniętą komorą spalania lub
kondensacyjny

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

40
d.2.2

KNR 5-08
0701-20

Rama 80/80 2HK kaskadowa modułowa dla 2 kotłów +
izolacja

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

41
d.2.2

KNNR 4
0527-03

Sprzęgło modułowe 160/80 do kaskad + izolacja szt.

1 szt. 1

RAZEM 1

42
d.2.2

KNNR 4
0511-05

Naczynia wzbiorcze -CO - Reflex N300 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

43
d.2.2

KNNR 4
0524-02

Zawór bezpieczeństwa  typ 1915 3/4" (3,0bar) szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

44
d.2.2

KNR-W 2-15
0524-01

Zabezpieczenie stanu wody 932.5 do montażu w kotle szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

45
d.2.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa HEP 25-180-10 PWM obiegowa - kocioł/sprzęgło kpl.

2 kpl. 2

RAZEM 2

46
d.2.2

KNR 7-07
0107-01

Pompy  zatapialne i głębinowe -pompa zatapialna KP 150
f-my Grundfos

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

47
d.2.2

KNR 2-15
0508-01

Neutralizator skroplin NEOP 300 z granulatem szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

48
d.2.2

KNNR 4
0144-01
analogia

Zmiękczacz COSMOWATER STANDARD 15 kpl.

1 kpl. 1

RAZEM 1

49
d.2.2

KNR AT-47
0106-07
analogia

Urządzenie do napełniania instalacji grzewczej typ AQA
therm HBA 10l

kpl.

4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

50
d.2.2

KNNR 4
0411-03
analogia

Filtr mechaniczny CLEAR 1" 100 UM szt.
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1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

51
d.2.2

KNR AT-47
0105-03

Montaż zaworów kulowych o połączeniach kołnierzowych
o średnicy nominalnej 65 mm

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

52
d.2.2

KNR-W 2-15
0411-04

Zawór kulowy gwintowany dn 40 szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

53
d.2.2

KNR-W 2-15
0411-02

Zawór kulowy gwintowany dn 20 szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

54
d.2.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawór kulowy gwintowany dn 15 mm szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

55
d.2.2

KNR-W 2-15
0411-04

Zawór zwrotny gwintowany dn 40 szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

56
d.2.2

KNR-W 2-15
0411-02

Zawór zwrotny gwintowany dn 20 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

57
d.2.2

KNR-W 2-15
0122-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w
rurociągach stalowych z konsolą do wodomierza

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

58
d.2.2

KNR-W 2-15
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20
mm

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

59
d.2.2

KNR-W 2-15
0130-02

Zawór antyskażeniowy typ BA 2760 o śr. nominalnej 20
mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

60
d.2.2

KNR-W 2-15
0411-02

Zawór spustowy 3/4" ze złączką do węża szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

61
d.2.2

KNR-W 2-15
0130-05

Osadnik narurowy mufowy o śr. nominalnej 40 mm szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

62
d.2.2

KNR-W 2-15
0130-02

Osadnik narurowy mufowy o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

63
d.2.2

KNNR 4
0531-04

Manometry F100 mm szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

64
d.2.2

KNNR 4
0531-01

Termometry montowane w gotowej tulei 0-100st. szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

65
d.2.2

KNR 0-31
0208-05

Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm z zaworami
stopowymi

szt.

2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00

66
d.2.2

KNR AT-47
0104-02

Zawór samonapełniający VF 06-1/2A dn 15 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2.3 Automatyka kotłowni

67
d.2.3

KNR 7-08
0402-05

Moduł BM BUS do kaskady kotłów ukł.

2 ukł. 2,00

RAZEM 2,00

68
d.2.3

KNR 7-08
0402-05

Moduł EWM B rozszerzający funkcje kotła ukł.

2 ukł. 2,00

RAZEM 2,00

69
d.2.3

KNR 7-08
0402-05

Czujnik UAF6 zanurzeniowy temperatury ukł.

1 ukł. 1,00

RAZEM 1,00

70
d.2.3

KNR 7-08
0402-05

Czujnik UAF6 zanurzeniowy temperatury U ukł.

1 ukł. 1,00

RAZEM 1,00

2.4 Instalacja gazowa

71
d.2.4

KNR AT-47
0105-03

Montaż zaworów kulowych o połączeniach kołnierzowych
o średnicy nominalnej 65 mm - kurek gazowy kołnierzowy

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

72
d.2.4

KNR AT-47
0104-05

Kurek gazowy kulowy o średnicy nominalnej 32 mm szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

73
d.2.4

KNR AT-47
0104-05

Filtr do gazu o średnicy nominalnej 32 mm szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

74
d.2.4

KNR AT-47
0105-02

Głowica MAG-3 o średnicy nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2.5 Wentylacja

75
d.2.5

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0,7 * 2 + 0,5 * 2 + 0,35 m2 2,75

RAZEM 2,75

76
d.2.5

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm -
do przewodów stalowych i aluminiowych - kratka  20x15
cm

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

77
d.2.5

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do
przewodów murowanych - kratka wywiewna 14x14 cm

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

2.6 Rurociągi i izolacje

2.6.1 Instalacja centralnego ogrzewania

78
d.2.6.

1

KNR-W 2-15
0403-07

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

1,05 + 0,9 + 1,9 + 0,85 + 1,15 + 2 * (3,45 + 11,75 + 4,6 +
14,05 + 4,95 + 2,5)

m 88,45

RAZEM 88,45
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79

d.2.6.
1

KNR-W 2-15
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

4 * 0,40 m 1,60

RAZEM 1,60

80
d.2.6.

1

KNR-W 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
- rura wzbiorcza

m

1,0 m 1,00

RAZEM 1,00

81
d.2.6.

1

MATERIAŁ Dopłata za rury ochronne stalowe dn 100 m

6 * 0,2 + 6 * 0,35 m 3,30

RAZEM 3,30

82
d.2.6.

1

KNR 7-12
0101-05

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

m2

poz.78 * 0,204  {m2/m} m2 18,04

poz.80 * 0,085  {m2/m} m2 0,09

RAZEM 18,13

83
d.2.6.

1

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.82 m2 18,13

RAZEM 18,13

84
d.2.6.

1

KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m

poz.78 + poz.80 m 89,45

RAZEM 89,45

85
d.2.6.

1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.do 50 mm

m

poz.84 m 89,45

RAZEM 89,45

86
d.2.6.

1

KNR 9-25
0110-02

Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 65 mm otulinami z
wełny  o grubości 70 mm

m

poz.78 m 88,45

RAZEM 88,45

87
d.2.6.

1

KNR 9-25
0107-03

Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 40 mm otulinami z
wełny  o grubości 40 mm

m

poz.79 m 1,60

RAZEM 1,60

88
d.2.6.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 1600 mm - grzejnik 22KV 600/720

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2.6.2 Instalacja gazowa

89
d.2.6.

2

KNR-W 2-15
0304-07

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

3,15 + 2,3 + 22,15 m 27,60

RAZEM 27,60

90
d.2.6.

2

KNR-W 2-15
0304-04

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

1,9 * 2 + 1,3 m 5,10

RAZEM 5,10

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2412
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Kamienna Góra - kotłownia gazowa

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91

d.2.6.
2

KNR-W 2-15
0304-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

0,4 * 2 m 0,80

RAZEM 0,80

92
d.2.6.

2

MATERIAŁ Dopłata za rury ochronne stalowe dn 100 m

0,2 * 2 + 0,35 * 3 m 1,45

RAZEM 1,45

93
d.2.6.

2

KNR 7-12
0101-05

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

m2

poz.89 * 0,204  {m2/m} m2 5,63

poz.90 * 0,104  {m2/m} m2 0,53

poz.91 * 0,085  {m2/m} m2 0,07

RAZEM 6,23

94
d.2.6.

2

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.93 m2 6,23

RAZEM 6,23

95
d.2.6.

2

KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m

poz.78 + poz.80 m 89,45

RAZEM 89,45

96
d.2.6.

2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.do 50 mm

m

poz.95 m 89,45

RAZEM 89,45

2.6.3 Instalacja wod. - kan.

97
d.2.6.

3

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

0,35 + 2,7 + 1,05 m 4,10

RAZEM 4,10

98
d.2.6.

3

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

99
d.2.6.

3

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

100
d.2.6.

3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami -
jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

m

poz.97 m 4,10

RAZEM 4,10

101
d.2.6.

3

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi PP-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

1,15 + 0,1 + 0,6 * 2 + 0,5 + 0,1 + 0,65 + 0,1 + 0,2 m 4,00

RAZEM 4,00

102
d.2.6.

3

KNR-W 2-15
0207-05

Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 25 mm na ścianach w
budynkach  o połączeniach klejonych - podłączenie studni
chłonnej do pionu kanalizacyjnego

m

0,4 m 0,40

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2412
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Kamienna Góra - kotłownia gazowa

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,40

103
d.2.6.

3

KNR-W 2-15
0211-01

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

pode
j.

1 pode
j.

1,00

RAZEM 1,00

104
d.2.6.

3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

105
d.2.6.

3

KNR-W 4-02
0202-03

Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego
o śr. 100 mm - wpięcie studni do pionu

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

106
d.2.6.

3

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - na ścianach budynku

m

7,0 m 7,00

RAZEM 7,00

107
d.2.6.

3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

7,0 m 7,00

RAZEM 7,00

108
d.2.6.

3

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

109
d.2.6.

3

KNR-W 2-15
0224-01

Studnie rewizyjne o śr.800 mm z kręgów betonowych,
wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o
głębokości 0,6 m

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2.7 Roboty budowlane

110
d.2.7

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt.

{gaz} 2 szt. 2,00

{centralne ogrz.} 6 szt. 6,00

RAZEM 8,00

111
d.2.7

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt.

{gaz} 3 szt. 3,00

{CO} 6 szt. 6,00

RAZEM 9,00

112
d.2.7

KNR 4-01
0333-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt.

{wentylacja} 2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

113
d.2.7

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

{gaz} 1 szt. 1,00

{CO} 2 szt. 2,00

{ks} 1 szt. 1,00

RAZEM 4,00

114
d.2.7

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub
pionowych w elementach z betonu żwirowego - wykucie
bruzdy pod kanalizację odpływową

m

2,1 m 2,10

RAZEM 2,10

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2412
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Kamienna Góra - kotłownia gazowa

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
115

d.2.7 wycena
indywidualna

Zabezpieczenie ppoż przejść i przepustów kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

2.8 próby i odbiory

116
d.2.8

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

m

poz.97 m 4,10

RAZEM 4,10

117
d.2.8

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur
żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

poz.116 m 4,10

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób
.

1 prób
.

1,00

łączna długość rurociągu RAZEM 4,10

ilość prób szczelności RAZEM 1,00

118
d.2.8

KNNR 4
0528-02

Próby szczelności instalacji kotłowni szt.

1 szt. 1

RAZEM 1

119
d.2.8

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni. Pomiary serwisowe i regulacja
kotłowni, sprawdzenie poprawności działania. Napełnienie
zładu  wodą zmiękczoną, odpowietrzenie, wyregulowanie i
uruchomienie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania

szt.

1 szt. 1

RAZEM 1

120
d.2.8 wycena

indywidualna

Odbiór kotłowni przez UDT kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

121
d.2.8

KNNR 4
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach
niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

prob
.

1 prob
.

1,00

RAZEM 1,00

122
d.2.8

kalkulacja
własna

Odbiór kominiarski kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

2.9 ROBOTY DEMONTAŻOWE

123
d.2.9

kalkulacja
własna

Roboty demontażowe w kotłowni kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

124
d.2.9

kalkulacja
własna

Wywóz gruzu kontenerem o poj.7 m3 wraz z kosztem
utylizacji

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 2412
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	3,25 * (2,35 + 1,25 * 2 + 2,8)
	-0,7 * 2,0 * 3
	3,25 * (2,91 + 0,45 + 2,78)
	0,8 * 2,0 * 2

	Pozycja: Rozebranie paneli podłogowych
	9,35

	Pozycja: Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	7,8

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej
	(2,8 + 3,42) * 2 * 1,5

	Pozycja: Wywóz gruzu kontenerem o poj. 7 m3
Ilość gruzu:poz.1 43,82*0,15=6,58 m3
                  poz.2 9,35*0,01=0,935
                  poz.3 7,8*0,025=0,20
                  poz.4 18,66*0,02=0,38m3
Razem: 8,095 m3
	2


	Dział:Ścianki działowe i stolarka drzwiowa
	Pozycja: Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm
	3,25 * (2,91 + 0,45 + 2,78) - 0,9 * 2,0

	Pozycja: (z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach działowych - transport materiałów wyciągiem
	1,5

	Pozycja: Montaż drzwi ppoż EI 30 90x200 cm antypaniczne
	0,9 * 2,0


	Dział:Tynki wewnętrzne i okładziny
	Pozycja: Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach
	poz.6 * 2
	poz.4

	Pozycja: Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte - tynk na nowych ściankach
	36,32

	Pozycja: Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach - wyrównanie podłoża po skuciu starych płytek
	18,66

	Pozycja: Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte - uzupełnienie tynków (przyjęto 30% powierzchni)
	3,25 * (2,8 + 3,87 + 2,91) * 2 - 0,9 * 2,0
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.12 A * 30%

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	poz.12 A - poz.15

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	17,40

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża
	2,0 * (2,8 + 3,87 + 2,91) * 2 - 0,9 * 2,0

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	poz.15

	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm
	poz.16


	Dział:Malowanie
	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufit
	poz.14

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
	poz.13


	Dział:Posadzki
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
	17,4

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	17,40

	Pozycja: (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	poz.21

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	poz.22

	Pozycja: Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
	poz.23


	Dział:ROBOTY INSTALACYJNE
	Dział:Komin
	Pozycja: Montaż kominów dwuściennych śr.180/250
	7 * 1,0 + 0,50

	Pozycja: Montaż elementów komina - adapter dwuścienny TURBO 110/160
	2

	Pozycja: Montaż elementów komina - ustnik DWWk 180/250
	1

	Pozycja: Montaż elementów komina - kolano koncentryczne KSK 90/180/250
	2

	Pozycja: Montaż elementów komina - czerpnia koncentryczna KSK 180/250
	1

	Pozycja: Montaż elementów komina - rura dystansowa koncentryczna KSK 500/180/250
	1

	Pozycja: Montaż elementów komina - rura dystansowa koncentryczna KSK 1000/180/250
	1

	Pozycja: Montaż elementów komina - kołnierz przeciwdeszczowy DWW 250
	1

	Pozycja: Montaż elementów komina - osłona DWW 250
	2

	Pozycja: Montaż elementów komina - KSK WADEX koncentryczny,ze sterownikiem dla 2 kotłów 180/250 2x110/160
	1

	Pozycja: Podpora przejściowa koncentryczna KSK 180/250
	1

	Pozycja: Wspornik DWW 250
	1

	Pozycja: Obejma konstrukcyjna DWW 250
	6

	Pozycja: Obejma szeroka 70 mm DWW 250
	10


	Dział:Kotłownia - technologia
	Pozycja: Kotły grzewcze gazowe WGB 90H wiszące dwufunkcyjne o mocy 90 kW kocioł z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
	2

	Pozycja: Rama 80/80 2HK kaskadowa modułowa dla 2 kotłów + izolacja
	1

	Pozycja: Sprzęgło modułowe 160/80 do kaskad + izolacja
	1

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze -CO - Reflex N300
	1

	Pozycja: Zawór bezpieczeństwa  typ 1915 3/4" (3,0bar)
	2

	Pozycja: Zabezpieczenie stanu wody 932.5 do montażu w kotle
	1

	Pozycja: Pompa HEP 25-180-10 PWM obiegowa - kocioł/sprzęgło
	2

	Pozycja: Pompy  zatapialne i głębinowe -pompa zatapialna KP 150 f-my Grundfos
	1

	Pozycja: Neutralizator skroplin NEOP 300 z granulatem
	1

	Pozycja: Zmiękczacz COSMOWATER STANDARD 15
	1

	Pozycja: Urządzenie do napełniania instalacji grzewczej typ AQA therm HBA 10l
	4

	Pozycja: Filtr mechaniczny CLEAR 1" 100 UM
	1

	Pozycja: Montaż zaworów kulowych o połączeniach kołnierzowych o średnicy nominalnej 65 mm
	4

	Pozycja: Zawór kulowy gwintowany dn 40
	4

	Pozycja: Zawór kulowy gwintowany dn 20
	6

	Pozycja: Zawór kulowy gwintowany dn 15 mm
	2

	Pozycja: Zawór zwrotny gwintowany dn 40
	2

	Pozycja: Zawór zwrotny gwintowany dn 20
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych z konsolą do wodomierza
	1

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm
	1

	Pozycja: Zawór antyskażeniowy typ BA 2760 o śr. nominalnej 20 mm
	1

	Pozycja: Zawór spustowy 3/4" ze złączką do węża
	1

	Pozycja: Osadnik narurowy mufowy o śr. nominalnej 40 mm
	2

	Pozycja: Osadnik narurowy mufowy o śr. nominalnej 20 mm
	1

	Pozycja: Manometry F100 mm
	6

	Pozycja: Termometry montowane w gotowej tulei 0-100st.
	6

	Pozycja: Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm z zaworami stopowymi
	2

	Pozycja: Zawór samonapełniający VF 06-1/2A dn 15
	1


	Dział:Automatyka kotłowni
	Pozycja: Moduł BM BUS do kaskady kotłów
	2

	Pozycja: Moduł EWM B rozszerzający funkcje kotła
	2

	Pozycja: Czujnik UAF6 zanurzeniowy temperatury
	1

	Pozycja: Czujnik UAF6 zanurzeniowy temperatury U
	1


	Dział:Instalacja gazowa
	Pozycja: Montaż zaworów kulowych o połączeniach kołnierzowych o średnicy nominalnej 65 mm - kurek gazowy kołnierzowy
	1

	Pozycja: Kurek gazowy kulowy o średnicy nominalnej 32 mm
	2

	Pozycja: Filtr do gazu o średnicy nominalnej 32 mm
	2

	Pozycja: Głowica MAG-3 o średnicy nominalnej 50 mm
	1

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	3,15 + 2,3 + 22,15

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	1,9 * 2 + 1,3

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	0,4 * 2

	Pozycja: Dopłata za rury ochronne stalowe dn 100
	0,2 * 2 + 0,35 * 3

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	poz.89 * 0,204  {m2/m}
	poz.90 * 0,104  {m2/m}
	poz.91 * 0,085  {m2/m}

	Pozycja: Odtłuszczanie rurociągów
	poz.93

	Pozycja: Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
	poz.78 + poz.80

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
	poz.95


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
	0,7 * 2 + 0,5 * 2 + 0,35

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - kratka  20x15 cm
	2

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - kratka wywiewna 14x14 cm
	2


	Dział:Rurociągi i izolacje
	Dział:Instalacja centralnego ogrzewania
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	1,05 + 0,9 + 1,9 + 0,85 + 1,15 + 2 * (3,45 + 11,75 + 4,6 + 14,05 + 4,95 + 2,5)

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	4 * 0,40

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach - rura wzbiorcza
	1,0

	Pozycja: Dopłata za rury ochronne stalowe dn 100
	6 * 0,2 + 6 * 0,35

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	poz.78 * 0,204  {m2/m}
	poz.80 * 0,085  {m2/m}

	Pozycja: Odtłuszczanie rurociągów
	poz.82

	Pozycja: Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
	poz.78 + poz.80

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
	poz.84

	Pozycja: Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 65 mm otulinami z wełny  o grubości 70 mm
	poz.78

	Pozycja: Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 40 mm otulinami z wełny  o grubości 40 mm
	poz.79

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik 22KV 600/720
	1


	Dział:Instalacja wod. - kan.
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	0,35 + 2,7 + 1,05

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	1

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	poz.97

	Pozycja: Rurociągi PP-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	1,15 + 0,1 + 0,6 * 2 + 0,5 + 0,1 + 0,65 + 0,1 + 0,2

	Pozycja: Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 25 mm na ścianach w budynkach  o połączeniach klejonych - podłączenie studni chłonnej do pionu kanalizacyjnego
	0,4

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	1

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	1

	Pozycja: Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm - wpięcie studni do pionu
	1

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
	7,0

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	7,0

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	3

	Pozycja: Studnie rewizyjne o śr.800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości 0,6 m
	1


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	{gaz} 2
	{centralne ogrz.} 6

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	{gaz} 3
	{CO} 6

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	{wentylacja} 2

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie ceramicznym
	{gaz} 1
	{CO} 2
	{ks} 1

	Pozycja: Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - wykucie bruzdy pod kanalizację odpływową
	2,1

	Pozycja: Zabezpieczenie ppoż przejść i przepustów
	1


	Dział:próby i odbiory
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	poz.97

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	poz.116
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	1

	Pozycja: Próby szczelności instalacji kotłowni
	1

	Pozycja: Uruchomienie kotłowni. Pomiary serwisowe i regulacja kotłowni, sprawdzenie poprawności działania. Napełnienie zładu  wodą zmiękczoną, odpowietrzenie, wyregulowanie i uruchomienie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
	1

	Pozycja: Odbiór kotłowni przez UDT
	1

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
	1

	Pozycja: Odbiór kominiarski
	1


	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Roboty demontażowe w kotłowni
	1

	Pozycja: Wywóz gruzu kontenerem o poj.7 m3 wraz z kosztem utylizacji
	1





