
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wewn trzna instalacja gazowa w budyneku mieszkalnym - cz  wspólna
ADRES INWESTYCJI   :     Twardogóra, ul. M ska 9
INWESTOR   :     Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA   :     56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2

SPORZ DZI  KALKULACJE   :     inz. Wojciech Rodziak
DATA OPRACOWANIA   :     31.01.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
 
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz gruzu,
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnyc-
h
) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej , powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano
wi  ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Załącznik nr 1



Instalacja gazowa M ska 9 klatka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-15

0120-01
analogia

Skrzynka gazowa z zaworem odcinaj cym, reduktorem i zaworem g ównym gazu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 KNR 2-15
0120-01
analogia

Skrzynka gazowa wentylowana  80x60x25 cm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3 KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o
r.przy cza 25 mm na cianach - z monta em monoz cza pod gazomierz G-4, 1”

x 1”

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

4 KNR-W 2-15
0308-06
analogia

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia do kurka gazowego g ównego (RMS x
0,5)

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

5 KNR-W 2-15
0312-06

Zawór kulowy do gazu (max.P 42 bar) 2" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR-W 2-15
0312-03

Zawór kulowy chromowany do gazu (max.P 42 bar) 1" szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7 KNR-W 2-15
0303-06

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
50 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

8 KNR-W 2-15
0303-05

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
40 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR-W 2-15
0303-04

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
32 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

10 KNR-W 2-19
0204-05
analogia

Trójniki stalowe o r. nom. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11 KNR-W 2-19
0204-04
analogia

Trójniki stalowe o r. nom. 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12 KNR-W 2-19
0204-03
analogia

Trójniki stalowe o r. nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR-W 2-19
0204-05
analogia

Kolanko stalowe o r. nominalnej 50 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

14 KNR-W 2-19
0204-04
analogia

Kolanko stalowe o r. nominalnej 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 25 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

16 KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m

poz.8+poz.9+poz.7 m 24.000
RAZEM 24.000

17 KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur gazowych m
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Instalacja gazowa M ska 9 klatka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.16 m 24.000

RAZEM 24.000
18 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiew (nawiew) kratk  o pow. F=200cm2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19 KNR-W 2-19
0216-06
analogia

Przej cia gazoci gu przez ciany murowane grub.1 ceg y dla przy czy o
r.nom.50 mm w tulejach z rur stal.o r.65 mm

przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000

20
wycena indy-
widualna

Naprawa cian i sufitów w zwi zku z prowadzonymi robotami instalacyjnymi, uzu-
pe nienie tynków, g adzi gipspowych, malowanie cian i sufitów w obr bie prowa-
dzonych robót

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wewn trzna instalacja gazowa w budyneku mieszkalnym - lokla nr 1
ADRES INWESTYCJI   :     Twardogóra, ul. M ska 9/1
INWESTOR   :     Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA   :     56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2

SPORZ DZI  KALKULACJE   :     inz. Wojciech Rodziak
DATA OPRACOWANIA   :     31.01.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
 
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz gruzu,
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnyc-
h
) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej , powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano
wi  ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Instalacja gazowa M ska 9_1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 2-15

0303-04
Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
32 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

13.30 m 13.300
RAZEM 13.300

2 KNR-W 2-15
0303-02

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
20 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

3 KNR-W 2-15
0303-01

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
15 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

4 KNR-W 2-19
0204-03
analogia

Trójniki stalowe o r. nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 2-19
0204-03
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 32 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8 KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o
r.przy cza 25 mm na cianach - z monta em monoz cza pod gazomierz G-4, 1”

x 1”

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 KNR-W 2-15
0312-03

Zawór kulowy chromowany do gazu (max.P 42 bar) 1" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-15
0312-02

Zawór kulowy DN 20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 2-15
0312-01

Zawór kulowy DN 15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR INSTAL
0111-02
analogia

Filtr gazowy o r.nom 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR INSTAL
0203-01
analogia

Podej cie do kuchni gazowej - szybkoz acze gazowe 1000mm, k towe 1/2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR INSTAL
0203-05
analogia

Podej cie do grzejnika gazowego wody przep ywowej wieloczerpalnego o mocy 24
kW

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelno ci instalacji gazowej lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

16 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.32 mm w tulejach z rur stal.o
r.40 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000

17 KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m

poz.1+poz.2+poz.3 m 16.800

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506 U ytkownik: Wojciech Rodziak



Instalacja gazowa M ska 9_1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 16.800

18 KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur gazowych m

poz.17 m 16.800
RAZEM 16.800

19 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiew (nawiew) kratk  o pow. F=200cm2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20 KNR 0-35
0223-05
analogia

Piec kondensacyjny c.o. z zamkni  komor  spalania Q=24 kW wraz z regulato-
rem cyfrowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
wycena indy-
widualna

Przewód spalinowy kwasoodporny wspó rodkowy wyprowadzony ponad dach bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
wycena indy-
widualna

Naprawa cian i sufitów w zwi zku z prowadzonymi robotami instalacyjnymi, uzu-
pe nienie tynków, g adzi gipspowych, malowanie cian i sufitów w obr bie prowa-
dzonych robót, wykonaie przeku  i zamurowa  w zwi zu z prowadzonymi robotami
w tym z wykonaniem wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wewn trzna instalacja gazowa w budyneku mieszkalnym - lokal nr 2
ADRES INWESTYCJI   :     Twardogóra, ul. M ska 9/2
INWESTOR   :     Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA   :     56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2

SPORZ DZI  KALKULACJE   :     inz. Wojciech Rodziak
DATA OPRACOWANIA   :     31.01.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
 
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz gruzu,
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnyc-
h
) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej , powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano
wi  ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Instalacja gazowa M ska 9_2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 2-15

0303-03
Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
25 mm na cianach

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

2 KNR-W 2-15
0303-02

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
20 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

3 KNR-W 2-15
0303-01

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
15 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

4 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Trójniki do wspawania DN25 z zakorokwaniem jednego odej cia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 20 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8 KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o
r.przy cza 25 mm na cianach - z monta em monoz cza pod gazomierz G-4, 1”

x 1”

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 KNR-W 2-15
0312-03

Zawór kulowy chromowany do gazu (max.P 42 bar) 1" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-15
0312-02

Zawór kulowy DN 20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 2-15
0312-01

Zawór kulowy DN 15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR INSTAL
0111-02
analogia

Filtr gazowy o r.nom 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR INSTAL
0203-01
analogia

Podej cie do kuchni gazowej - szybkoz acze gazowe 1000mm, k towe 1/2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelno ci instalacji gazowej lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.25 mm w tulejach z rur stal.o
r.32 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000

16 KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m

poz.1+poz.3+poz.2 m 10.000
RAZEM 10.000

17 KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur gazowych m

poz.16 m 10.000
RAZEM 10.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506 U ytkownik: Wojciech Rodziak



Instalacja gazowa M ska 9_2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiew (nawiew) kratk  o pow. F=200cm2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19 KNR 0-35
0223-05
analogia

Piec kondensacyjny c.o. z zamkni  komor  spalania Q=24 kW wraz z regulato-
rem cyfrowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
wycena indy-
widualna

Przewód spalinowy kwasoodporny wspó rodkowy wyprowadzony ponad dach bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
wycena indy-
widualna

Przewód wentylacyjny - wk ad stalowy - wyprowadzony ponad dach budynku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
wycena indy-
widualna

Naprawa cian i sufitów w zwi zku z prowadzonymi robotami instalacyjnymi, uzu-
pe nienie tynków, g adzi gipspowych, malowanie cian i sufitów w obr bie prowa-
dzonych robót, wykonaie przeku  i zamurowa  w zwi zu z prowadzonymi robotami
w tym z wykonaniem wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506 U ytkownik: Wojciech Rodziak



PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wewn trzna instalacja gazowa w budyneku mieszkalnym - lokal nr 3
ADRES INWESTYCJI   :     Twardogóra, ul. M ska 9/3
INWESTOR   :     Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA   :     56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2

SPORZ DZI  KALKULACJE   :     inz. Wojciech Rodziak
DATA OPRACOWANIA   :     31.01.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
 
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz gruzu,
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnyc-
h
) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej , powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano
wi  ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Instalacja gazowa M ska 9_3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 2-15

0303-03
Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
25 mm na cianach

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

2 KNR-W 2-15
0303-02

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
20 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

3 KNR-W 2-15
0303-01

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
15 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

4 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Trójniki do wspawania DN25 z zakorokwaniem jednego odej cia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o
r.przy cza 25 mm na cianach - z monta em monoz cza pod gazomierz G-4, 1”

x 1”

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 KNR-W 2-15
0312-03

Zawór kulowy chromowany do gazu (max.P 42 bar) 1" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-15
0312-02

Zawór kulowy DN 20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 2-15
0312-01

Zawór kulowy DN 15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR INSTAL
0111-02
analogia

Filtr gazowy o r.nom 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR INSTAL
0203-01
analogia

Podej cie do kuchni gazowej - szybkoz acze gazowe 1000mm, k towe 1/2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelno ci instalacji gazowej lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.25 mm w tulejach z rur stal.o
r.32 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000

16 KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m

poz.1+poz.3+poz.2 m 7.500
RAZEM 7.500

17 KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur gazowych m

poz.16 m 7.500
RAZEM 7.500

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506 U ytkownik: Wojciech Rodziak



Instalacja gazowa M ska 9_3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiew (nawiew) kratk  o pow. F=200cm2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19 KNR 0-35
0223-05
analogia

Piec kondensacyjny c.o. z zamkni  komor  spalania Q=24 kW wraz z regulato-
rem cyfrowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
wycena indy-
widualna

Przewód spalinowy kwasoodporny wspó rodkowy wyprowadzony ponad dach bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
wycena indy-
widualna

Naprawa cian i sufitów w zwi zku z prowadzonymi robotami instalacyjnymi, uzu-
pe nienie tynków, g adzi gipspowych, malowanie cian i sufitów w obr bie prowa-
dzonych robót, wykonaie przeku  i zamurowa  w zwi zu z prowadzonymi robotami
w tym z wykonaniem wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506 U ytkownik: Wojciech Rodziak



PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wewn trzna instalacja gazowa w budyneku mieszkalnym - lokla nr 4
ADRES INWESTYCJI   :     Twardogóra, ul. M ska 9/4
INWESTOR   :     Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA   :     56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2

SPORZ DZI  KALKULACJE   :     inz. Wojciech Rodziak
DATA OPRACOWANIA   :     31.01.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
 
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz gruzu,
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnyc-
h
) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej , powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano
wi  ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Instalacja gazowa M ska 9_4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 2-15

0303-03
Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
25 mm na cianach

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

2 KNR-W 2-15
0303-02

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
20 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

3 KNR-W 2-15
0303-01

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
15 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

4 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Trójniki do wspawania DN25 z zakorokwaniem jednego odej cia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 25 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 20 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

7 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8 KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o
r.przy cza 25 mm na cianach - z monta em monoz cza pod gazomierz G-4, 1”

x 1”

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 KNR-W 2-15
0312-03

Zawór kulowy chromowany do gazu (max.P 42 bar) 1" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-15
0312-02

Zawór kulowy DN 20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 2-15
0312-01

Zawór kulowy DN 15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR INSTAL
0111-02
analogia

Filtr gazowy o r.nom 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR INSTAL
0203-01
analogia

Podej cie do kuchni gazowej - szybkoz acze gazowe 1000mm, k towe 1/2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelno ci instalacji gazowej lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.25 mm w tulejach z rur stal.o
r.32 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

3 przej. 3.000
RAZEM 3.000

16 KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m

poz.1+poz.3+poz.2 m 13.500
RAZEM 13.500

17 KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur gazowych m

poz.16 m 13.500
RAZEM 13.500

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506 U ytkownik: Wojciech Rodziak



Instalacja gazowa M ska 9_4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiew (nawiew) kratk  o pow. F=200cm2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19 KNR 0-35
0223-05
analogia

Piec kondensacyjny c.o. z zamkni  komor  spalania Q=24 kW wraz z regulato-
rem cyfrowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
wycena indy-
widualna

Przewód spalinowy kwasoodporny wspó rodkowy wyprowadzony ponad dach bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
wycena indy-
widualna

Naprawa cian i sufitów w zwi zku z prowadzonymi robotami instalacyjnymi, uzu-
pe nienie tynków, g adzi gipspowych, malowanie cian i sufitów w obr bie prowa-
dzonych robót, wykonaie przeku  i zamurowa  w zwi zu z prowadzonymi robotami
w tym z wykonaniem wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506 U ytkownik: Wojciech Rodziak



PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wewn trzna instalacja gazowa w budyneku mieszkalnym - lokla nr 5
ADRES INWESTYCJI   :     Twardogóra, ul. M ska 9/5
INWESTOR   :     Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA   :     56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2

SPORZ DZI  KALKULACJE   :     inz. Wojciech Rodziak
DATA OPRACOWANIA   :     31.01.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
 
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz gruzu,
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnyc-
h
) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej , powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano
wi  ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Instalacja gazowa M ska 9_5 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 2-15

0303-04
Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
32 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

11.40 m 11.400
RAZEM 11.400

2 KNR-W 2-15
0303-03

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
25 mm na cianach

m

10.60 m 10.600
RAZEM 10.600

3 KNR-W 2-15
0303-02

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
20 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

4 KNR-W 2-15
0303-01

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
15 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Trójniki do wspawania DN25 z zakorokwaniem jednego odej cia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR-W 2-19
0204-03
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 32 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

7 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 25 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o
r.przy cza 25 mm na cianach - z monta em monoz cza pod gazomierz G-4, 1”

x 1”

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 2-15
0312-03

Zawór kulowy chromowany do gazu (max.P 42 bar) 1" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR-W 2-15
0312-02

Zawór kulowy DN 20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR-W 2-15
0312-01

Zawór kulowy DN 15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR INSTAL
0111-02
analogia

Filtr gazowy o r.nom 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR INSTAL
0203-01
analogia

Podej cie do kuchni gazowej - szybkoz acze gazowe 1000mm, k towe 1/2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16 KNR INSTAL
0203-05
analogia

Podej cie do grzejnika gazowego wody przep ywowej wieloczerpalnego o mocy 24
kW

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17 KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelno ci instalacji gazowej lokal.

1 lokal. 1.000

- 2 -
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Instalacja gazowa M ska 9_5 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

18 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.32 mm w tulejach z rur stal.o
r.40 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

3 przej. 3.000
RAZEM 3.000

19 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.25 mm w tulejach z rur stal.o
r.32 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m

poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m 24.000
RAZEM 24.000

21 KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur gazowych m

poz.20 m 24.000
RAZEM 24.000

22 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiew (nawiew) kratk  o pow. F=200cm2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23 KNR 0-35
0223-05
analogia

Piec kondensacyjny c.o. z zamkni  komor  spalania Q=24 kW wraz z regulato-
rem cyfrowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
wycena indy-
widualna

Przewód spalinowy kwasoodporny wspó rodkowy wyprowadzony ponad dach bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
wycena indy-
widualna

Naprawa cian i sufitów w zwi zku z prowadzonymi robotami instalacyjnymi, uzu-
pe nienie tynków, g adzi gipspowych, malowanie cian i sufitów w obr bie prowa-
dzonych robót, wykonaie przeku  i zamurowa  w zwi zu z prowadzonymi robotami
w tym z wykonaniem wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wewn trzna instalacja gazowa w budyneku mieszkalnym - lokla nr 6
ADRES INWESTYCJI   :     Twardogóra, ul. M ska 9/6
INWESTOR   :     Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA   :     56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2

SPORZ DZI  KALKULACJE   :     inz. Wojciech Rodziak
DATA OPRACOWANIA   :     31.01.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
 
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz gruzu,
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnyc-
h
) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej , powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano
wi  ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Instalacja gazowa M ska 9_6 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 2-15

0303-04
Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
32 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

11.0 m 11.000
RAZEM 11.000

2 KNR-W 2-15
0303-03

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
25 mm na cianach

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

3 KNR-W 2-15
0303-02

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
20 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

4 KNR-W 2-15
0303-01

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
15 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

5 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Trójniki do wspawania DN25 z zakorokwaniem jednego odej cia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR-W 2-19
0204-03
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 32 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 25 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o
r.przy cza 25 mm na cianach - z monta em monoz cza pod gazomierz G-4, 1”

x 1”

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 2-15
0312-03

Zawór kulowy chromowany do gazu (max.P 42 bar) 1" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR-W 2-15
0312-02

Zawór kulowy DN 20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR-W 2-15
0312-01

Zawór kulowy DN 15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR INSTAL
0111-02
analogia

Filtr gazowy o r.nom 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR INSTAL
0203-01
analogia

Podej cie do kuchni gazowej - szybkoz acze gazowe 1000mm, k towe 1/2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16 KNR INSTAL
0203-05
analogia

Podej cie do grzejnika gazowego wody przep ywowej wieloczerpalnego o mocy 24
kW

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17 KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelno ci instalacji gazowej lokal.

1 lokal. 1.000

- 2 -
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Instalacja gazowa M ska 9_6 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

18 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.32 mm w tulejach z rur stal.o
r.40 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

3 przej. 3.000
RAZEM 3.000

19 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.25 mm w tulejach z rur stal.o
r.32 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m

poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m 23.500
RAZEM 23.500

21 KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur gazowych m

poz.20 m 23.500
RAZEM 23.500

22 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiew (nawiew) kratk  o pow. F=200cm2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23 KNR 0-35
0223-05
analogia

Piec kondensacyjny c.o. z zamkni  komor  spalania Q=24 kW wraz z regulato-
rem cyfrowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
wycena indy-
widualna

Przewód spalinowy kwasoodporny wspó rodkowy wyprowadzony ponad dach bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
wycena indy-
widualna

Naprawa cian i sufitów w zwi zku z prowadzonymi robotami instalacyjnymi, uzu-
pe nienie tynków, g adzi gipspowych, malowanie cian i sufitów w obr bie prowa-
dzonych robót, wykonaie przeku  i zamurowa  w zwi zu z prowadzonymi robotami
w tym z wykonaniem wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wewn trzna instalacja gazowa w budyneku mieszkalnym - lokal nr 7
ADRES INWESTYCJI   :     Twardogóra, ul. M ska 9/7
INWESTOR   :     Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA   :     56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2

SPORZ DZI  KALKULACJE   :     inz. Wojciech Rodziak
DATA OPRACOWANIA   :     31.01.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
 
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz gruzu,
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnyc-
h
) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej , powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano
wi  ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Instalacja gazowa M ska 9_7 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 2-15

0303-04
Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
32 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

2 KNR-W 2-15
0303-03

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
25 mm na cianach

m

7.0 m 7.000
RAZEM 7.000

3 KNR-W 2-15
0303-02

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
20 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

0.6 m 0.600
RAZEM 0.600

4 KNR-W 2-15
0303-01

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
15 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Trójniki do wspawania DN25 z zakorokwaniem jednego odej cia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR-W 2-19
0204-03
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 32 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 25 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

8 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o
r.przy cza 25 mm na cianach - z monta em monoz cza pod gazomierz G-4, 1”

x 1”

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 2-15
0312-03

Zawór kulowy chromowany do gazu (max.P 42 bar) 1" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR-W 2-15
0312-02

Zawór kulowy DN 20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR-W 2-15
0312-01

Zawór kulowy DN 15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR INSTAL
0111-02
analogia

Filtr gazowy o r.nom 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR INSTAL
0203-01
analogia

Podej cie do kuchni gazowej - szybkoz acze gazowe 1000mm, k towe 1/2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16 KNR INSTAL
0203-05
analogia

Podej cie do grzejnika gazowego wody przep ywowej wieloczerpalnego o mocy 24
kW

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17 KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelno ci instalacji gazowej lokal.

1 lokal. 1.000

- 2 -
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Instalacja gazowa M ska 9_7 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

18 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.32 mm w tulejach z rur stal.o
r.40 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

3 przej. 3.000
RAZEM 3.000

19 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.25 mm w tulejach z rur stal.o
r.32 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m

poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m 18.600
RAZEM 18.600

21 KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur gazowych m

poz.20 m 18.600
RAZEM 18.600

22 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiew (nawiew) kratk  o pow. F=200cm2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23 KNR 0-35
0223-05
analogia

Piec kondensacyjny c.o. z zamkni  komor  spalania Q=24 kW wraz z regulato-
rem cyfrowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
wycena indy-
widualna

Przewód spalinowy kwasoodporny wspó rodkowy wyprowadzony ponad dach bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
wycena indy-
widualna

Naprawa cian i sufitów w zwi zku z prowadzonymi robotami instalacyjnymi, uzu-
pe nienie tynków, g adzi gipspowych, malowanie cian i sufitów w obr bie prowa-
dzonych robót, wykonaie przeku  i zamurowa  w zwi zu z prowadzonymi robotami
w tym z wykonaniem wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wewn trzna instalacja gazowa w budyneku mieszkalnym - lokal nr 8
ADRES INWESTYCJI   :     Twardogóra, ul. M ska 9/8
INWESTOR   :     Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA   :     56-416 Twardogóra, ul. 1-go Maja 2

SPORZ DZI  KALKULACJE   :     inz. Wojciech Rodziak
DATA OPRACOWANIA   :     31.01.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u yt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania nale y uwzgl dni  stosowanie materia ów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równowa ne.
 
Cena oferty  musi zawiera   wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania  zamówienia wynikaj ce wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak równie  nie uj te, a bez których nie mo na wykona  zamówienia. B  to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porz dkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zu ycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz gruzu,
- sporz dzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpiecze  maj tkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  map ,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnyc-
h
) wed ug stanu prawnego na dzie  wszcz cia post powania,
- koszt op aty rodowiskowej  za przyj cie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynno ci niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Roboty, które nie s  wyra nie wymienione w przedmiarze lecz s  opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej , powinny by  uwzgl dnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdy  nie b  odr bnie p acone i stano
wi  ryzyko wykonawcy.
Wykonawca bezwzgl dnie musi sprawdzi  niniejsze przedmiary z dokumentacj  projektow , zweryfikowa  i zg osi  ewentualne rozbie no ci
zamawiaj cemu przed dat  z enia oferty.
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Instalacja gazowa M ska 9_8 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 2-15

0303-04
Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
32 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

2 KNR-W 2-15
0303-03

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
25 mm na cianach

m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

3 KNR-W 2-15
0303-02

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
20 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

4 KNR-W 2-15
0303-01

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.nom.
15 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Trójniki do wspawania DN25 z zakorokwaniem jednego odej cia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR-W 2-19
0204-03
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 32 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

7 KNR-W 2-19
0204-02
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 25 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR-W 2-19
0204-01
analogia

Kolana stalowe  o r. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o
r.przy cza 25 mm na cianach - z monta em monoz cza pod gazomierz G-4, 1”

x 1”

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 2-15
0312-03

Zawór kulowy chromowany do gazu (max.P 42 bar) 1" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR-W 2-15
0312-02

Zawór kulowy DN 20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR-W 2-15
0312-01

Zawór kulowy DN 15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR INSTAL
0111-02
analogia

Filtr gazowy o r.nom 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR INSTAL
0203-01
analogia

Podej cie do kuchni gazowej - szybkoz acze gazowe 1000mm, k towe 1/2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16 KNR INSTAL
0203-05
analogia

Podej cie do grzejnika gazowego wody przep ywowej wieloczerpalnego o mocy 24
kW

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17 KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelno ci instalacji gazowej lokal.

1 lokal. 1.000

- 2 -
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Instalacja gazowa M ska 9_8 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

18 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.32 mm w tulejach z rur stal.o
r.40 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

3 przej. 3.000
RAZEM 3.000

19 KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przej cia gazoci gu przez stropy rurami o r.nom.25 mm w tulejach z rur stal.o
r.32 mm - przej cia przez ciany i stropy

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m

poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m 17.500
RAZEM 17.500

21 KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur gazowych m

poz.20 m 17.500
RAZEM 17.500

22 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wywiew (nawiew) kratk  o pow. F=200cm2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23 KNR 0-35
0223-05
analogia

Piec kondensacyjny c.o. z zamkni  komor  spalania Q=24 kW wraz z regulato-
rem cyfrowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
wycena indy-
widualna

Przewód spalinowy kwasoodporny wspó rodkowy wyprowadzony ponad dach bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
wycena indy-
widualna

Naprawa cian i sufitów w zwi zku z prowadzonymi robotami instalacyjnymi, uzu-
pe nienie tynków, g adzi gipspowych, malowanie cian i sufitów w obr bie prowa-
dzonych robót, wykonaie przeku  i zamurowa  w zwi zu z prowadzonymi robotami
w tym z wykonaniem wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506 U ytkownik: Wojciech Rodziak






























