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Przedmiar robót Strona 2/8
Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CPV 45110000-1 (STWiOR ST-7)

1 KNNR-W 3
0403/03

Ręczna rozbiórka elementów żelbetowych-przebicia pod piony wod-kan

m3 bet. 0,200
2 KNNR-W 3

0301/01
Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3 0,200
3 KNR 4-03

1001/01
Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym/ analogia: wykucie bruzd dla rur 
instalacyjnych
180+40+35+30+25+20+20 m 350,000
20+15+15 m 50,000

razem m 400,000
4 KNNR 4

0418/03
Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm

szt. 18,000
5 KNNR 4

0418/07
Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm

szt 7,000
6 KNNR 4

0418/11
Grzejniki stalowe trzypłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm

szt 1,000
7 KNNR 4

0412/01
Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - głowice grzejnikowe termostatyczne typ. Clasic

szt. 12,000
8 KNNR 4

0412/01
Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - głowice grzejnikowe termostatyczne typ. Clasic

szt. 14,000
9 KNNR 4

0412/06
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - odpowietrznik grzejnikowy obrotowy

szt. 26,000
10 KNNR 4

0412/06
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - odpowietrznik pionowy np.Afriso

szt. 1,000
11 KNNR 4

0404/03
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach - w podłodze analogia d=32x3mm

m 20,000
12 KNNR 4

0404/02
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach - w podłodze analogia d=25x2.5mm

m 25,000
13 KNNR 4

0404/04
Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach 
w budynkach  - w podłodze analogia d=40x4mm

m 20,000
14 KNNR 4

0404/01
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach - w podłodze analogia d=14x2mm

m 180,000
15 KNNR 4

0404/01
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach - w podłodze analogia d=16x2mm

m 40,000
16 KNNR 4

0404/01
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach - w podłodze analogia d=18x2mm

m 35,000
17 KNNR 4

0404/01
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach - w podłodze analogia d=20x2.25mm

m 30,000
18 KNNR 4

0403/03
Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m 20,000
19 KNNR 4

0403/04
Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m 15,000
20 KNNR 4

0403/06
Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m 15,000
21 KNR 2-16

0306/01
Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.27-38 mm i grunb.
20 mm rurociągów o średnicy niższej
0,125*(180+40+35+30+25+20+25) m2 44,375
0,125*(20+15+15) m2 6,250

razem m2 50,625
22 KNNR 4

0406/03
Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1,000
23 KNNR 4

0406/05
Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
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Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
180+40+35+30+25+20+25+20+15+15 m 405,000

razem m 405,000
24 KNNR 4

0436/01
Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz. 26,000
2  INSTALACJA C.O. I CWU - kotłownia - CPV 45110000-1 (STWiOR ST-7)

25 KNNR 4
0503/03

Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 90kW - kocioł np. DEFRO DUO 75kW

kocioł 1,000
26 KNNR 4

0510/01
Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100dm3

szt 1,000
27 KNNR 4

0410/01
Szafki z rozdzielaczami do instalcji c.o. typu SWP-1, SWN-1 o ilości obwodów 2-4 - rozdzielacz CO

szt 1,000
28 KNR 2-15w

0526/02
Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 20-25 mm - dla 
ciśnień 0,25MPa analogicznie: zawór bezpieczeństwa kotła VST100

szt. 1,000
29 KNNR 4

0524/06
Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 50mm dla ciśnień 0,6MPa - 
analogia: zawór czterodrogowy ESBE

szt 1,000
30 KNNR 4

0524/06
Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 50mm dla ciśnień 0,6MPa - 
analogia: zawór różnicowy d=50mm

szt 1,000
31 KNNR 4

0524/06
Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 50mm dla ciśnień 0,6MPa - 
analogia: zawór kulowy odcinający

szt 5,000
32 KNNR 4

0524/05
Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 40mm dla ciśnień 0,6MPa - 
analogia: zawór kulowy odcinający

szt 8,000
33 KNNR 4

0524/05
Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 40mm dla ciśnień 0,6MPa - 
analogia: zawór trójdrogowy d=40mm

szt 2,000
34 KNNR 4

0130/05
Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 40mm instalacji wodociągowych z rur stalowych

szt 2,000
35 KNR 2-15w

0527/02
Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 25-32 mm/ filtr siatkowy z osadnikiem

szt. 3,000
36 KNR 2-15w

0530/01
Termometry montowane w gotowej tulei - termometr d=40 i d=50

szt. 6,000
37 KNR 2-15w

0530/02
Manometry montowane w gotowej tulei/ hydrometr d=25

szt. 1,000
38 KNNR 4

0145/02
Pompy ręczne skrzydełkowe i tłokowe o średnicy króćca 25mm - analogia: pompa ręczna do napełniania 
instalacji

szt 1,000
39 KNR 7-07

0102/01
Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o 
masie 0.05 t - pompa obiegowa CO typ. 25POr40C

kpl. 1,000
40 KNR 7-07

0102/01
Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o 
masie 0.05 t - pompa obiegowa centrali typ. 25POe40C

kpl. 1,000
41 KNR 7-07

0102/01
Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o 
masie 0.05 t - pompa obiegu grzejników typ. 32POr80C

kpl. 1,000
42 Kalkulacja

indywidualna
Fundament pod kocioł, podgrzewacz i naczynie wzbiorcze 10cm

kpl. 1,000
3  INSTALACJA WENTYLACJI - CPV 45331210-1 (STWiOR ST-7)

43 KNNR-W 3
0403/03

Ręczna rozbiórka elementów żelbetowych-przebicia

m3 bet. 1,000
44 KNNR-W 3

0301/01
Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3 1,000
45 KNR 2-17

0205/01
Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej 
(masa do 90 kg) - analogia: EDM80

szt. 6,000
46 KNR 2-17

0205/01
Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej 
(masa do 90 kg) - analogia: EDM100

szt. 1,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
47 KNR 2-17

0205/01
Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej 
(masa do 90 kg) - analogia: EDM200

szt. 2,000
48 KNR 2-17

0102/05
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 
55 %
0,4*4*10 m2 16,000
(0,5*2+0,4*2)*35 m2 63,000

razem m2 79,000
49 KNR 9-16

0104/04
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm

m2 izolacji 79,000
50 KNR 2-17

0113/01
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 
100mm
2*3,14*0,05*10 m2 3,140

razem m2 3,140
51 KNR 2-17

0113/02
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 
200mm
2*3,14*0,1*6 m2 3,768

razem m2 3,768
52 KNR 2-17

0113/03
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 
315mm
2*3,14*0,125*15 m2 11,775
2*3,14*0,1575*60 m2 59,346

razem m2 71,121
53 KNR 2-17

0113/04
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 
400mm
2*3,14*0,1775*1 m2 1,115

razem m2 1,115
54 KNR 9-16

0104/04
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą 
lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm
3,14+3,768+71,121+1,115 m2 izolacji 79,144

razem m2 izolacji 79,144
55 KNR 2-16w

0601/10
Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie płaskie bez względu na wielkość

m2 15,000
56 KNR 2-17

0122/03
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 
315mm
2*3,14*0,05*1 m2 0,314

razem m2 0,314
57 KNR 2-17

0122/05
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 
630mm
2*3,14*0,1*2 m2 1,256

razem m2 1,256
58 KNR 2-17

0122/06
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 
1250mm
2*3,14*0,125*5 m2 3,925
2*3,14*0,1575*3 m2 2,967

razem m2 6,892
59 KNR 2-17

0146/05
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - czerpnia VS40

szt. 1,000
60 KNR 2-17

0146/05
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - wyrzutnia VS40

szt. 1,000
61 KNR 2-17

0205/01
Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej 
(masa do 90 kg) - analogia:  wentylator kanałowy TD-2000/315 wraz z klapą zwrotną

szt. 2,000
62 KNR 2-17

0205/01
Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej 
(masa do 90 kg) - analogia:  wentylator kanałowy TD-800/315 wraz z klapą zwrotną

szt. 1,000
63 KNR 2-17

0144/02
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 315mm - czerpnia powietrza okrągła dachowa typ. 
C2 d=315

szt 1,000
64 KNR 2-17

0145/03
Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ D, E, G z pionowym wylotem powietrza o średnicy 315mm  - wyrzutnia 
powietrza okrągła dachowa typ. E d=315

szt 1,000
65 KNR 2-17

0145/01
Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ D, E, G z pionowym wylotem powietrza o średnicy 200mm  - wyrzutnia 
powietrza okrągła dachowa typ. E d=200

szt 1,000
66 KNR 2-17

0152/01
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy 100mm  - wywietrzak grawitacyjny typ. 
ZEFIR-140

szt 19,000
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67 KNR 2-17

0150/02
Podstawy dachowe w układach bezkanałowych stalowe, kołowe, typ B/I o  średnicy 250mm

szt 3,000
68 KNR 2-17

0154/02
Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 1800mm

szt 2,000
69 KNR 2-17

0134/01
Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800mm

szt 2,000
70 KNR 2-17

0131/02
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm

szt. 3,000
71 KNR 2-17

0131/03
Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 315mm

szt 9,000
72 KNR 2-17

0322/01
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła typ. VS-40-R-PH . Centrala wyposażona w 
automatykę.

kpl. 1,000
73 KNR 2-17

0139/03
Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 1600mm

szt 14,000
74 KNR 2-17

0134/01
Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800mm

szt 14,000
75 KNR 2-17

0140/03
Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 400mm - nawiewnik wirowy przestawny

szt 1,000
76 KNR 2-17

0131/03
Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 315mm

szt 1,000
77 KNR 2-17

0113/06
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 
1000mm - kotłownia
2*3,14*0,1775*1 m2 1,115

razem m2 1,115
78 KNR 2-17

0137/01
Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm - kratka ścienna nawiewna 
typ. Uniwersal

szt 3,000
79 KNR 2-17

0156/01
Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grubości do 1 i 1/2 cegły - analogia: nawiewniki higrosterowalne 
w oknach

szt 22,000
4  INSTALACJA WODOCIĄGOWA - CPV 45231300-8 (STWiOR ST-7)

80 KNNR-W 3
0403/03

Ręczna rozbiórka elementów żelbetowych-przebicia pod piony wod-kan

m3 bet. 0,200
81 KNNR-W 3

0301/01
Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3 0,200
82 KNR 4-03

1001/01
Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym/ analogia: wykucie bruzd dla rur 
instalacyjnych
135+20+20+17+25+15+10 m 242,000

razem m 242,000
83 KNNR 4

0112/01
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych i średnicy 16 mm - analogia
zw    60 m 60,000
cw    60 m 60,000
cyrk.    15 m 15,000

razem m 135,000
84 KNNR 4

0112/01
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych i średnicy 18 mm - analogia
zw    5 m 5,000
cw    5 m 5,000
cyrk.    10 m 10,000

razem m 20,000
85 KNNR 4

0112/01
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych i średnicy 20 mm - analogia
zw    5 m 5,000
cw    5 m 5,000
cyrk.    10 m 10,000

razem m 20,000
86 KNNR 4

0112/02
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia
zw    7 m 7,000
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cw    10 m 10,000

razem m 17,000
87 KNNR 4

0112/03
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia
zw    15 m 15,000
cw    10 m 10,000

razem m 25,000
88 KNNR 4

0112/04
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia
zw    15 m 15,000

razem m 15,000
89 KNNR 4

0112/05
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia
zw    10 m 10,000

razem m 10,000
90 KNNR 4

0137/01
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm

umywalka    8 szt. 8,000
zmywak    4 szt. 4,000

razem szt. 12,000
91 KNNR 4

0136/01
Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - płuczki ustępowe

szt. 5,000
92 KNNR 4

0136/01
Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - pisuary

szt. 2,000
93 KNNR 4

0136/01
Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawory czerpalne z perlatorem

szt. 6,000
94 KNNR 4

0137/09
Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm

szt. 2,000
95 KNNR 4

0128/02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

m 242,000
96 KNNR 4

0126/04
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m 242,000
97 KNR 0-34

0104/03
Izolacja rurociągów śr.6-22 mm otulinami A/C gr.9 mm (E)

135+20+20 m 175,000
razem m 175,000

98 KNR 0-34
0104/02

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami A/C gr.6 mm (C)

m 17,000
99 KNR 0-34

0104/04
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami A/C gr.9 mm (E)

25+15 m 40,000
razem m 40,000

100 KNR 0-34
0104/05

Izolacja rurociągów śr.54-60 mm otulinami A/C gr.9 mm (E)

m 10,000
101 KNNR 4

0506/01
Wymienniki ciepła na ciśnienie 0,6MPa o pojemności 250dm3/ analogia: wymiennik CWU typ. W-E 220.81 
poj.220l

szt 1,000
102 KNR 2-15

0112/02
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawory kulowe odcinające

szt 2,000
103 KNR 2-15

0112/03
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm - zawory kulowe odcinające

szt 6,000
104 KNR 2-15

0112/04
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm - zawory kulowe odcinające

szt 5,000
105 KNR 2-15

0112/04
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm - zawory odpowietrzające

szt 1,000
106 KNR 2-15

0112/02
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawory zwrotne

szt 1,000
107 KNR 2-15

0112/04
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm - zawory zwrotne

szt 1,000
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108 KNR 2-15

0112/04
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm - zawory trójdrożne

szt 1,000
109 KNR 2-15

0112/03
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm - zawór zwrotny 
antyskażeniowy

szt 1,000
110 KNR 2-15

0112/03
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm - analogia: filtr siatkowy z 
osadnikiem

szt 1,000
111 KNR 2-15

0112/04
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm - analogia: filtr siatkowy z 
osadnikiem

szt 1,000
112 KNNR 4

0145/02
Pompy ręczne skrzydełkowe i tłokowe o średnicy króćca 25mm/ analogia: pompa cyrkulacyjna CWU typ. 
15PWr

szt 1,000
113 KNNR 4

0145/02
Pompy ręczne skrzydełkowe i tłokowe o średnicy króćca 25mm/ analogia: pompa ładująca wymiennik CWU 
typ. 25POr

szt 1,000
5  INSTALACJA KANALIZACYJNA - CPV 45232410-9 (STWiOR ST-7)

114 KNNR-W 3
0403/03

Ręczna rozbiórka elementów żelbetowych-przebicia pod piony wod-kan

m3 bet. 0,200
115 KNNR-W 3

0301/01
Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3 0,200
116 KNR 4-03

1001/01
Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym/ analogia: wykucie bruzd dla rur 
instalacyjnych
20+14 m 34,000

razem m 34,000
117 KNNR 4

0203/01
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

m 20,000
118 KNNR 4

0203/02
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

m 14,000
119 KNNR 4

0203/03
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

m 60,000
120 KNNR 4

0208/01
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
wciskowych

m 20,000
121 KNNR 4

0208/02
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
wciskowych

m 14,000
122 KNNR 4

0208/03
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
wciskowych

m 10,000
123 KNNR 4

0203/04
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

m 25,000
124 KNNR 5

0705/03
Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm/ analogia: rura osłonowa d=150mm

m 6,000
125 KNNR 5

0705/03
Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm/ analogia: rura osłonowa d=250mm

m 2,500
126 KNNR 4

0211/01
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  
wciskowych

szt 15,000
127 KNNR 4

0211/02
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm o połączeniach  
wciskowych

szt 8,000
128 KNNR 4

0211/03
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach  
wciskowych

szt 5,000
129 KNNR 4

0212/06
Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm

szt. 2,000
130 KNNR 4

0222/01
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

szt. 2,000
131 KNNR 4

0222/02
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
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szt. 2,000

132 KNNR 4
0218/01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt. 7,000
133 KNNR 4

0218/01
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm/ analogia: wpust ściekowy DN110

szt. 3,000
134 KNNR 4

0134/11
Sprężynowy zawór bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 50mm/ analogia: zawór napowietrzający DN50 HL

szt 2,000
135 KNNR 4

0227/04
Właz kanałowy żeliwny okrągły typu lekkiego

szt 3,000
136 KNNR 4

0229/01
Zlewy żeliwne

szt. 4,000
137 KNNR 4

0218/02
Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm

szt 4,000
138 KNNR 4

0230/02
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl. 8,000
139 KNNR 4

0218/02
Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm

szt 8,000
140 KNNR 4

0233/03
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl. 5,000
141 KNNR 4

0232/02
Brodziki natryskowe

kpl. 2,000
142 KNNR 4

0218/02
Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm

szt 2,000
143 KNNR 4

0234/02
Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

kpl. 2,000
144 KNNR 4

0218/02
Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm

szt 2,000


