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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemKzMatSprzętMateriały
Robocizn

a
Uproszcz

one
NazwaLp.

Demontaż kotłów i
kuchni

1

Instalacja gazu2

Kotły gazowe3

Instalacja wentylacji i
odprowadzania spalin

4

Kosztorys razem

Słownie:
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
Demontaż kotłów i kuchni1

7,000kpl.Demontaż i rozebranie pieców kaflowychKNR-W 4-
02 0411-01

analogia

1
d.1

2,000szt.Demontaż kuchni węglowejKNR-W 4-
02 0317-04

analogia

2
d.1

4,000szt.Demontaż kotłów centralnego ogrzewania na
paliwo stałe

KNR-W 4-
02 0317-07

analogia

3
d.1

7,000m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-
01 0106-04

4
d.1

poz.4 =
7,000

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

KNR-W 4-
01 0109-09

5
d.1

poz.5 =
7,000

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na każdy następny
1 km
Krotność = 19

KNR-W 4-
01 0109-10

6
d.1

Razem dział: Demontaż kotłów i kuchni

Instalacja gazu2

13,000otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych
o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o
grubości 2 ceg.

KNR 7-28
0203-09

7
d.2

7,000otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych
o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o
grubości 1 ceg.

KNR 7-28
0203-07

8
d.2

5,000otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych
o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o
grubości 1/2 ceg.

KNR 7-28
0203-06

9
d.2

4,000otw.Przebicie otworów w stropach ceglanych o
grubości do 1/2 ceg. dla przewodów
instalacyjnych o śr. do 100 mm

KNR 7-28
0207-02

10
d.2

18,000mRury ochronne (osłonowe)S-219 1400-
04

11
d.2

1,000kpl.Tyczenie geodezyjne sieci gazowej zewnętrznej
analiza

indywidualn
a

12
d.2

(2 + 24) *
0,7 * 1 =

18,200

m3Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w
gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

KNR-W 4-
01 0102-02

13
d.2

(2 + 24) *
0,7 * 0,5 =

9,100

m3Podsypka i zasypka rurociagu gazowego
piaskiem wraz z ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

KNR-W 4-
01 0105-02

analogia

14
d.2

poz.13 -
poz.14 =

9,100

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

KNR-W 4-
01 0105-02

15
d.2

2 + 24 =
26,000

mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego

KNR-W 2-
19 0102-01

16
d.2

3,000mMontaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD
PE100 RC SDR 11 o śr. nominalnej 63 mm z rur
w zwojach

KNR-W 2-
19 0301-06

17
d.2

25,000mMontaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD
PE100 RC SDR 11 o śr. nominalnej 75 mm z rur
w zwojach

KNR-W 2-
19 0301-07

18
d.2
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
5,000mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o

połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0303-06

19
d.2

7,000mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0303-05

20
d.2

32,000mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0303-04

21
d.2

181,000mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0303-03

22
d.2

33,000mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0303-01

23
d.2

25,520m2Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne
do drugiego stopnia czystości rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)

KNR-W 7-
12 0103-04

24
d.2

poz.24 =
25,520

m2Odtłuszczanie rurociągówKNR-W 7-
12 0105-04

25
d.2

poz.24 =
25,520

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i
podkładowymi ftalowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

KNR-W 7-
12 0208-04

26
d.2

poz.24 =
25,520

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57
mm
Krotność = 2

KNR-W 7-
12 0210-04

27
d.2

14,000kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia
obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25
mm na ścianach

KNR-W 2-
15 0308-02

28
d.2

14 * 2 =
28,000

szt.Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o
połączeniach gwintowanych

KNR-W 2-
15 0312-03

29
d.2

27,000szt.Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o
połączeniach gwintowanych

KNR-W 2-
15 0312-02

30
d.2

poz.30 =
27,000

szt.Filtry gazowe o śr. 20 mm o połączeniach
gwintowanych

KNR-W 2-
15 0312-02

analogia

31
d.2

poz.30 =
27,000

szt.Wyczystki gazowe o śr. 20 mm o połączeniach
gwintowanych

KNR-W 2-
15 0312-02

analogia

32
d.2

13,000szt.Szybkozłączki gazowe z przyłączem
elastycznym

KNR-W 2-
15 0314-08

analogia

33
d.2

14,000szt.Dwuzłączki na długi gwintKNR-W 2-
15 0314-04

analogia

34
d.2

14,000loka
l.

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla
wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w
budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0307-01

35
d.2

1,000100
m

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

KNR-W 2-
15 0307-02

36
d.2

Razem dział: Instalacja gazu
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
Kotły gazowe3

14,000kpl.Kotły grzewcze gazowe dwufunkcyjneKNR 0-35
0223-04

37
d.3

Razem dział: Kotły gazowe

Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin4

59,000mPrzemurowanie przewodów kominowych -
odgruzowanie przewodów

KNR-W 4-
01 0310-06

38
d.4

59,000mPrzemurowanie przewodów kominowych -
sprawdzenie przewodów

KNR-W 4-
01 0310-05

39
d.4

4,000otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych
o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o
grubości 2 ceg.

KNR 7-28
0203-09

40
d.4

16,000otw.Przebicie otworów w stropach ceglanych o
grubości do 1/2 ceg. dla przewodów
instalacyjnych o śr. do 100 mm

KNR 7-28
0207-02

41
d.4

10,000otw.Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1
m2 - konstrukcja stropu drewniana

KNR 7-28
0208-01

42
d.4

10,000m2Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy
kominów i ścian, świetlików itd. z blachy
ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub
dachówkami płaskimi

KNR-W 4-
01 0538-02

43
d.4

70,000mWykonanie przewodów kominowych z wykuciem
bruzd oraz strzępi, wymurowanie ścianki
przedniej o gr. 1/4 ceg. na zaprawie
cem.-wap.'30' o wymiarach kanału 1/2x1/2 ceg.
Wykonanie bruzdy 1x1/2 ceg.

TZKNBK IV
-367

44
d.4

29,000szt.Nawietrzaki okienneKNR-W 2-
17 0156-01

analogia

45
d.4

14,000szt.Kominy z rury dwuściennej, izolowanej o
średnicy 125/80 mm - 4 m wysokości komina

KNR AT-45
0110-01
analogia

46
d.4

30,000mKominy z rury dwuściennej, izolowanej o
średnicy 125/80 mm - każdy dalszy 1 m komina

KNR AT-45
0110-05
analogia

47
d.4

8,000szt.Przewód kominowy wentylacyjny, izolowany o
średnicy 150 mm - 4 m wysokości komina

KNR AT-45
0109-01
analogia

48
d.4

24,000mPrzewód kominowy wentylacyjny, izolowany o
średnicy 150 mm - każdy dalszy 1 m komina

KNR AT-45
0109-05
analogia

49
d.4

9,000m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowo
50-01

KNR-W 2-
02 2003-07

50
d.4

0,8 * 2 * 2
= 3,200

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

KNR-W 2-
02 1022-01

51
d.4

0,6 * 0,4 =
0,240

m2Okna wewnetrzne fabrycznie wykończone o
powierzchni do 0.25 m2

KNR-W 2-
02 1012-01

52
d.4

poz.44 =
70,000

mWykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer.
do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z
betonu pokrywających bruzdy uprzednio
zamurowane cegłami lub dachówkami

KNR-W 4-
01 0705-03

53
d.4

poz.50 =
9,000

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

KNR-W 2-
02 0803-03

54
d.4
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,5 *

poz.53 +
poz.54 =

44,000

m2Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub
ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem

KNR-W 2-
02 1509-02

55
d.4

Razem dział: Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin

Kosztorys razem
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Demontaż kotłów i kuchni1

7,000kpl.Demontaż i rozebranie pieców
kaflowych

KNR-W 4-
02 0411-01

analogia

1
d.1

obmiar = 7,000 kpl.

-- R --

15,4700r-grobocizna
2,21 r-g/kpl.

9991*

-- M --

%materiały pomocnicze(od R)
1 %

00000002*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

2,000szt.Demontaż kuchni węglowejKNR-W 4-
02 0317-04

analogia

2
d.1

obmiar = 2,000 szt.

-- R --

1,7200r-grobocizna
0,86 r-g/szt.

9991*

-- M --

%materiały pomocnicze(od R)
1,5 %

00000002*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

4,000szt.Demontaż kotłów centralnego
ogrzewania na paliwo stałe

KNR-W 4-
02 0317-07

analogia

3
d.1

obmiar = 4,000 szt.

-- R --

4,6400r-grobocizna
1,16 r-g/szt.

9991*

-- M --

%materiały pomocnicze(od R)
1,5 %

00000002*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

7,000m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-
01 0106-04

4
d.1

obmiar = 7,000 m3

-- R --

31,7800r-grobocizna
4,54 r-g/m3

9991*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

7,000m3Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km

KNR-W 4-
01 0109-09

5
d.1

obmiar = poz.4 = 7,000 m3

-- R --

9,7300r-grobocizna
1,39 r-g/m3

9991*

-- S --
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

5,0400m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,72 m-g/m3

395212*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

7,000m3Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 19

KNR-W 4-
01 0109-10

6
d.1

obmiar = poz.5 = 7,000 m3

-- S --

2,6600m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,02 * 19 = 0,38 m-g/m3

395211*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dział: Demontaż kotłów i kuchni

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Instalacja gazu2

13,000otw.Przebicie otworów dla
przewodów instalacyjnych o
średnicy do 150 mm w
ścianach murowanych o
grubości 2 ceg.

KNR 7-28
0203-09

7
d.2

obmiar = 13,000 otw.

-- R --

40,6900r-grobocizna
3,13 r-g/otw.

9991*

-- M --

26,0000sztcegła budowlana pełna
2 szt/otw.

18001992*

0,1040m3zaprawa
0,008 m3/otw.

23808993*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

7,000otw.Przebicie otworów dla
przewodów instalacyjnych o
średnicy do 150 mm w
ścianach murowanych o
grubości 1 ceg.

KNR 7-28
0203-07

8
d.2

obmiar = 7,000 otw.

-- R --

9,1000r-grobocizna
1,3 r-g/otw.

9991*

-- M --

7,0000sztcegła budowlana pełna
1 szt/otw.

18001992*

0,0280m3zaprawa
0,004 m3/otw.

23808993*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

5,000otw.Przebicie otworów dla
przewodów instalacyjnych o
średnicy do 150 mm w
ścianach murowanych o
grubości 1/2 ceg.

KNR 7-28
0203-06

9
d.2

obmiar = 5,000 otw.

-- R --

4,8000r-grobocizna
0,96 r-g/otw.

9991*

-- M --

5,0000sztcegła budowlana pełna
1 szt/otw.

18001992*

0,0100m3zaprawa
0,002 m3/otw.

23808993*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

4,000otw.Przebicie otworów w stropach
ceglanych o grubości do 1/2
ceg. dla przewodów
instalacyjnych o śr. do 100 mm

KNR 7-28
0207-02

10
d.2

obmiar = 4,000 otw.

-- R --

4,6000r-grobocizna
1,15 r-g/otw.

9991*

-- M --

0,0120m3zaprawa
0,003 m3/otw.

23808992*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000003*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

18,000mRury ochronne (osłonowe)S-219 1400-
04

11
d.2

obmiar = 18,000 m

-- R --

12,4200r-grobocizna
0,69 r-g/m

9991*

-- M --

18,5400mRury ochronne (osłonowe)
1,03 m/m

56307992*

%materiały pomocnicze(od M)
6,3 %

00000003*

-- S --

0,3600m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m

395114*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000kpl.Tyczenie geodezyjne sieci
gazowej zewnętrznejanaliza

indywidualn
a

12
d.2

obmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami:
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Cena jednostkowa

18,200m3Wykopy wąskoprzestrzenne,
nieumocnione o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. III

KNR-W 4-
01 0102-02

13
d.2

obmiar = (2 + 24) * 0,7 * 1 =
18,200 m3

-- R --

31,6680r-grobocizna
1,74 r-g/m3

9991*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

9,100m3Podsypka i zasypka rurociagu
gazowego piaskiem wraz z
ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

KNR-W 4-
01 0105-02

analogia

14
d.2

obmiar = (2 + 24) * 0,7 * 0,5 =
9,100 m3

-- R --

12,8310r-grobocizna
1,41 r-g/m3

9991*

-- M --

10,9200m3Piasek naturalny kopany
1,2 m3/m3

16018012*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

9,100m3Zasypanie wykopów ziemią z
ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III

KNR-W 4-
01 0105-02

15
d.2

obmiar = poz.13 - poz.14 =
9,100 m3

-- R --

12,8310r-grobocizna
1,41 r-g/m3

9991*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

26,000mOznakowanie trasy gazociągu
ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR-W 2-
19 0102-01

16
d.2

obmiar = 2 + 24 = 26,000 m

-- R --

0,1950r-grobocizna
0,0075 r-g/m

9991*

-- M --

27,8200mtaśma z polietylenu
1,07 m/m

15614202*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

-- S --

0,0286m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0011 m-g/m

395114*

Razem z narzutami:

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2874  Użytkownik: SAN Karol Wasiak
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Cena jednostkowa

3,000mMontaż rurociągów z rur
polietylenowych PEHD PE100
RC SDR 11 o śr. nominalnej 63
mm z rur w zwojach

KNR-W 2-
19 0301-06

17
d.2

obmiar = 3,000 m

-- R --

0,6060r-grobocizna
0,202 r-g/m

9991*

-- M --

3,0900mrura z polietylenu twardego o
śr. nom. 63 mm
1,03 m/m

56329992*

3,1200mprzewód Cu wielodrutowy LY
1,5 mm2
1,04 m/m

79211043*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

-- S --

0,0426m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0142 m-g/m

395115*

0,1281m-gsprężarka
0,0427 m-g/m

831006*

0,1275m-gprościarka do rur PE
0,0425 m-g/m

712707*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

25,000mMontaż rurociągów z rur
polietylenowych PEHD PE100
RC SDR 11 o śr. nominalnej 75
mm z rur w zwojach

KNR-W 2-
19 0301-07

18
d.2

obmiar = 25,000 m

-- R --

5,7750r-grobocizna
0,231 r-g/m

9991*

-- M --

25,7500mrura z polietylenu twardego o
śr. nom. 75 mm
1,03 m/m

56329992*

26,0000mprzewód Cu wielodrutowy LY
1,5 mm2
1,04 m/m

79211043*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

-- S --

0,3550m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0142 m-g/m

395115*

1,0675m-gsprężarka
0,0427 m-g/m

831006*

1,0625m-gprościarka do rur PE
0,0425 m-g/m

712707*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2874  Użytkownik: SAN Karol Wasiak
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

5,000mRurociągi w instalacjach
gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o
śr.nom. 50 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0303-06

19
d.2

obmiar = 5,000 m

-- R --

5,2000r-grobocizna
1,04 r-g/m

9991*

-- M --

5,1500mrury stalowe bez szwu
przewodowe czarne o śr.nom.
50 mm
1,03 m/m

50409992*

3,5000sztuchwyty do rur o śr.nom. 50
mm
0,7 szt/m

66019993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,1500m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,03 m-g/m

395115*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

7,000mRurociągi w instalacjach
gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o
śr.nom. 40 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0303-05

20
d.2

obmiar = 7,000 m

-- R --

7,1400r-grobocizna
1,02 r-g/m

9991*

-- M --

7,2100mrury stalowe bez szwu
przewodowe czarne o śr.nom.
40 mm
1,03 m/m

50409992*

4,5500sztuchwyty do rur o śr.nom. 40
mm
0,65 szt/m

66019993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,1358m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0194 m-g/m

395115*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

32,000mRurociągi w instalacjach
gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o
śr.nom. 32 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0303-04

21
d.2

obmiar = 32,000 m

-- R --

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2874  Użytkownik: SAN Karol Wasiak
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

28,7680r-grobocizna
0,899 r-g/m

9991*

-- M --

32,9600mrury stalowe bez szwu
przewodowe czarne o śr.nom.
32 mm
1,03 m/m

50409992*

21,1200sztuchwyty do rur o śr.nom. 32
mm
0,66 szt/m

66019993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,5376m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0168 m-g/m

395115*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

181,000mRurociągi w instalacjach
gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0303-03

22
d.2

obmiar = 181,000 m

-- R --

152,2210r-grobocizna
0,841 r-g/m

9991*

-- M --

188,2400mrury stalowe bez szwu
przewodowe czarne o śr.nom.
25 mm
1,04 m/m

50409992*

137,5600sztuchwyty do rur o śr.nom. 25
mm
0,76 szt/m

66019993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

2,4073m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0133 m-g/m

395115*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

33,000mRurociągi w instalacjach
gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o
śr.nom. 15 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0303-01

23
d.2

obmiar = 33,000 m

-- R --

16,5660r-grobocizna
0,502 r-g/m

9991*

-- M --

34,3200mrury stalowe bez szwem
przewodowe czarne o śr.nom.
15 mm
1,04 m/m

50409992*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2874  Użytkownik: SAN Karol Wasiak
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

27,7200szt.uchwyty do rur o śr.nom. 15
mm
0,84 szt./m

66019993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,2211m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0067 m-g/m

395115*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

25,520m2Czyszczenie przez
szczotkowanie mechaniczne do
drugiego stopnia czystości
rurociągów o śr.zewn.do 57
mm (stan wyjściowy
powierzchni B)

KNR-W 7-
12 0103-04

24
d.2

obmiar = 25,520 m2

-- R --

17,4046r-grobocizna
0,682 r-g/m2

9991*

-- M --

%materiały pomocnicze(od R)
2,5 %

00000002*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

25,520m2Odtłuszczanie rurociągówKNR-W 7-
12 0105-04

25
d.2

obmiar = poz.24 = 25,520 m2

-- R --

1,0182r-grobocizna
0,0399 r-g/m2

9991*

-- M --

3,0369dm3benzyn
0,119 dm3/m2

10500992*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000003*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

25,520m2Malowanie pędzlem farbami do
gruntowania i podkładowymi
ftalowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

KNR-W 7-
12 0208-04

26
d.2

obmiar = poz.24 = 25,520 m2

-- R --

11,2798r-grobocizna
0,221 * 2 = 0,442 r-g/m2

9991*

-- M --

6,5842dm3farba ftalowa do gruntowania
ogólnego stosowania biała
0,129 * 2 = 0,258 dm3/m2

15112212*

0,6635dm3rozcieńczalnik do wyrobów
ftalowych karbamidowych
ogólnego stosowania
0,013 * 2 = 0,026 dm3/m2

15301603*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2874  Użytkownik: SAN Karol Wasiak
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

-- S --

0,0306m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0006 * 2 = 0,0012 m-g/m2

395115*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

25,520m2Malowanie pędzlem farbami
nawierzchniowymi i emaliami
ftalowymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2

KNR-W 7-
12 0210-04

27
d.2

obmiar = poz.24 = 25,520 m2

-- R --

9,5955r-grobocizna
0,188 * 2 = 0,376 r-g/m2

9991*

-- M --

5,5123dm3farba ftalowa nawierzchniowa
ogólnego stosowania
0,108 * 2 = 0,216 dm3/m2

15111002*

0,5614dm3rozcieńczalnik do wyrobów
ftalowych karbamidowych
ogólnego stosowania
0,011 * 2 = 0,022 dm3/m2

15301603*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

-- S --

0,0153m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0003 * 2 = 0,0006 m-g/m2

395115*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

14,000kpl.Dodatkowe nakłady na
wykonanie podejścia
obustronnego do gazomierza o
śr.przyłącza 25 mm na
ścianach

KNR-W 2-
15 0308-02

28
d.2

obmiar = 14,000 kpl.

-- R --

18,0600r-grobocizna
1,29 r-g/kpl.

9991*

-- M --

28,0000sztłączniki redukcyjne do
gazomierzy o śr.przyłącza 25
mm
2 szt/kpl.

63418992*

112,0000sztłączniki z żeliwa ciągliwego
czarne o śr.przyłącza 25 mm
8 szt/kpl.

51099993*

28,0000sztuchwyty do rur o śr.nom. 25
mm
2 szt/kpl.

66019994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,2800m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/kpl.

395116*

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2874  Użytkownik: SAN Karol Wasiak
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

28,000szt.Kurki gazowe przelotowe o śr.
25 mm o połączeniach
gwintowanych

KNR-W 2-
15 0312-03

29
d.2

obmiar = 14 * 2 = 28,000 szt.

-- R --

8,2320r-grobocizna
0,294 r-g/szt.

9991*

-- M --

28,0000szt.zawory kulowe do gazu
gwintowane o śr. 25 mm
1 szt./szt.

57210992*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --

0,1960m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,007 m-g/szt.

395114*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

27,000szt.Kurki gazowe przelotowe o śr.
20 mm o połączeniach
gwintowanych

KNR-W 2-
15 0312-02

30
d.2

obmiar = 27,000 szt.

-- R --

7,3710r-grobocizna
0,273 r-g/szt.

9991*

-- M --

27,0000szt.zawory kulowe do gazu
gwintowane o śr. 20 mm
1 szt./szt.

57210992*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --

0,1080m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,004 m-g/szt.

395114*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

27,000szt.Filtry gazowe o śr. 20 mm o
połączeniach gwintowanych

KNR-W 2-
15 0312-02

analogia

31
d.2

obmiar = poz.30 = 27,000 szt.

-- R --

7,3710r-grobocizna
0,273 r-g/szt.

9991*

-- M --

27,0000szt.filtry do gazu gwintowane o śr.
20 mm
1 szt./szt.

57210992*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --

0,1080m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,004 m-g/szt.

395114*

Razem z narzutami:

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2874  Użytkownik: SAN Karol Wasiak
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Cena jednostkowa

27,000szt.Wyczystki gazowe o śr. 20 mm
o połączeniach gwintowanych

KNR-W 2-
15 0312-02

analogia

32
d.2

obmiar = poz.30 = 27,000 szt.

-- R --

7,3710r-grobocizna
0,273 r-g/szt.

9991*

-- M --

27,0000szt.wyczystki do gazu gwintowane
o śr. 20 mm
1 szt./szt.

57210992*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --

0,1080m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,004 m-g/szt.

395114*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

13,000szt.Szybkozłączki gazowe z
przyłączem elastycznym

KNR-W 2-
15 0314-08

analogia

33
d.2

obmiar = 13,000 szt.

-- R --

9,1000r-grobocizna
0,7 r-g/szt.

9991*

-- M --

13,0000szt.szybkozłączki gazowe z
przyłączem elastycznym
1 szt./szt.

21500002*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,6500m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,05 m-g/szt.

395114*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

14,000szt.Dwuzłączki na długi gwintKNR-W 2-
15 0314-04

analogia

34
d.2

obmiar = 14,000 szt.

-- R --

20,5800r-grobocizna
1,47 r-g/szt.

9991*

-- M --

14,0000szt.dwuzłączki na długi gwint
1 szt./szt.

51069992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,4200m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,03 m-g/szt.

395114*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2874  Użytkownik: SAN Karol Wasiak
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

14,000lokal
.

Próba instalacji gazowej na
ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu za
gazomierzem w budynkach
mieszkalnych

KNR-W 2-
15 0307-01

35
d.2

obmiar = 14,000 lokal.

-- R --

33,0400r-grobocizna
2,36 r-g/lokal.

9991*

-- M --

0,1400mrury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
czarne śr.15 mm
0,01 m/lokal.

50300102*

0,0560sztkurki gazowe mosiężne śr.15
mm
0,004 szt/lokal.

57200013*

0,1400sztłączniki z żeliwa ciągliwego
czarne śr.15 mm
0,01 szt/lokal.

51099034*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000005*

-- S --

0,0028m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0002 m-g/lokal.

395116*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000100
m

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

KNR-W 2-
15 0307-02

36
d.2

obmiar = 1,000 100 m

-- R --

15,1000r-grobocizna
15,1 r-g/100 m

9991*

-- M --

0,0500mrury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
czarne śr.15 mm
0,05 m/100 m

50300102*

0,0100sztkurki gazowe mosiężne śr.15
mm
0,01 szt/100 m

57200013*

0,0100sztłączniki z żeliwa ciągliwego
czarne śr.15 mm
0,01 szt/100 m

51099034*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000005*

-- S --

0,0300m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,03 m-g/100 m

395116*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dział: Instalacja gazu

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2874  Użytkownik: SAN Karol Wasiak
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Kotły gazowe3

14,000kpl.Kotły grzewcze gazowe
dwufunkcyjne

KNR 0-35
0223-04

37
d.3

obmiar = 14,000 kpl.

-- R --

61,6000r-grobocizna
4,4 r-g/kpl.

9991*

-- M --

14,0000kpl.Kotły grzewcze gazowe
dwufunkcyjne
1 kpl./kpl.

59320232*

-- S --

1,6800m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,12 m-g/kpl.

395113*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dział: Kotły gazowe

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin4

59,000mPrzemurowanie przewodów
kominowych - odgruzowanie
przewodów

KNR-W 4-
01 0310-06

38
d.4

obmiar = 59,000 m

-- R --

29,5000r-grobocizna
0,5 r-g/m

9991*

-- S --

1,7700m-gwyciąg
0,03 m-g/m

343122*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

59,000mPrzemurowanie przewodów
kominowych - sprawdzenie
przewodów

KNR-W 4-
01 0310-05

39
d.4

obmiar = 59,000 m

-- R --

1,7700r-grobocizna
0,03 r-g/m

9991*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

4,000otw.Przebicie otworów dla
przewodów instalacyjnych o
średnicy do 150 mm w
ścianach murowanych o
grubości 2 ceg.

KNR 7-28
0203-09

40
d.4

obmiar = 4,000 otw.

-- R --

12,5200r-grobocizna
3,13 r-g/otw.

9991*

-- M --

8,0000sztcegła budowlana pełna
2 szt/otw.

18001992*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0320m3zaprawa
0,008 m3/otw.

23808993*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

16,000otw.Przebicie otworów w stropach
ceglanych o grubości do 1/2
ceg. dla przewodów
instalacyjnych o śr. do 100 mm

KNR 7-28
0207-02

41
d.4

obmiar = 16,000 otw.

-- R --

18,4000r-grobocizna
1,15 r-g/otw.

9991*

-- M --

0,0480m3zaprawa
0,003 m3/otw.

23808992*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000003*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

10,000otw.Przebicie w dachu otworów o
powierzchni do 0.1 m2 -
konstrukcja stropu drewniana

KNR 7-28
0208-01

42
d.4

obmiar = 10,000 otw.

-- R --

13,8000r-grobocizna
1,38 r-g/otw.

9991*

-- M --

14,0000kgblacha stalowa ocynkowana
płaska gr.0.55 mm
1,4 kg/otw.

11203012*

0,0800kgspoiwo cynowo-ołowiane
0,008 kg/otw.

12002993*

18,0000kglepik asfaltowy na zimno
1,8 kg/otw.

10407994*

0,2000kggwoździe budowlane okrągłe
ocynkowane
0,02 kg/otw.

13305005*

0,5000kggwoździe budowlane papowe
zwykłe
0,05 kg/otw.

13306996*

7,9000m2papa asfaltowa na osnowie z
tkanin technicznych
0,79 m2/otw.

23021007*

0,1400m3deski iglaste obrzynane
0,014 m3/otw.

26006998*

0,4200kggwoździe budowlane okrągłe
gołe
0,042 kg/otw.

13304009*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

000000010*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2874  Użytkownik: SAN Karol Wasiak
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

10,000m2Uzupełnienie obróbek
blacharskich kołnierzy kominów
i ścian, świetlików itd. z blachy
ocynkowanej na dachu
pokrytym papą lub dachówkami
płaskimi

KNR-W 4-
01 0538-02

43
d.4

obmiar = 10,000 m2

-- R --

15,5000r-grobocizna
1,55 r-g/m2

9991*

-- M --

50,1000kgblacha stalowa ocynkowana
płaska gr.0.55 mm
5,01 kg/m2

11203012*

0,2800kgspoiwo cynowo-ołowiane
0,028 kg/m2

12002993*

0,6000kggwoździe budowlane okrągłe
ocynkowane
0,06 kg/m2

13305004*

0,1300kgkwas solny techniczny
0,013 kg/m2

14113995*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000006*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

70,000mWykonanie przewodów
kominowych z wykuciem bruzd
oraz strzępi, wymurowanie
ścianki przedniej o gr. 1/4 ceg.
na zaprawie cem.-wap.'30' o
wymiarach kanału 1/2x1/2 ceg.
Wykonanie bruzdy 1x1/2 ceg.

TZKNBK IV
-367

44
d.4

obmiar = 70,000 m

-- R --

158,2000r-grobocizna
2,26 r-g/m

9991*

-- M --

980,0000szt.cegła budowlana
14 szt./m

z_410002*

0,7000m3zaprawa cementowo-wapienna
m. 30
0,01 m3/m

z_463003*

%materiały pomocnicze(od M)
7 %

00000004*

-- S --

1,4000m-gbetoniarka 150 dm3
0,02 m-g/m

432115*

0,7000m-gwyciąg
0,01 m-g/m

343126*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

29,000szt.Nawietrzaki okienneKNR-W 2-
17 0156-01

analogia

45
d.4

obmiar = 29,000 szt.

-- R --
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

52,7800r-grobocizna
1,82 r-g/szt.

9991*

-- M --

29,0000szt.nawietrzaki okienne
1 szt./szt.

65221992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

3,1900m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,11 m-g/szt.

395114*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

14,000szt.Kominy z rury dwuściennej,
izolowanej o średnicy 125/80
mm - 4 m wysokości komina

KNR AT-45
0110-01
analogia

46
d.4

obmiar = 14,000 szt.

-- R --

60,2000r-grobocizna
4,3 r-g/szt.

9991*

-- M --

14,0000kpl.pakiet startowy kominów z rury
dwuściennej izolowanej wys. 4
m o śr. przewodu 125/80 mm
1 kpl./szt.

AT451282*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

30,000mKominy z rury dwuściennej,
izolowanej o średnicy 125/80
mm - każdy dalszy 1 m komina

KNR AT-45
0110-05
analogia

47
d.4

obmiar = 30,000 m

-- R --

21,6000r-grobocizna
0,72 r-g/m

9991*

-- M --

30,0000kpl.zestaw materiałów na 1 m
kominów z rury dwuściennej
izolowanej o śr. przewodu
125/80 mm
1 kpl./m

AT451322*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --

2,4000m-gwyciąg
0,08 m-g/m

343124*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

8,000szt.Przewód kominowy
wentylacyjny, izolowany o
średnicy 150 mm - 4 m
wysokości komina

KNR AT-45
0109-01
analogia

48
d.4

obmiar = 8,000 szt.

-- R --
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

30,5600r-grobocizna
3,82 r-g/szt.

9991*

-- M --

8,0000kpl.pakiet startowy kominów
wentylacyjnych izolowanej wys.
4 m o śr. przewodu 150 mm
1 kpl./szt.

AT451282*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

24,000mPrzewód kominowy
wentylacyjny, izolowany o
średnicy 150 mm - każdy
dalszy 1 m komina

KNR AT-45
0109-05
analogia

49
d.4

obmiar = 24,000 m

-- R --

13,4400r-grobocizna
0,56 r-g/m

9991*

-- M --

24,0000kpl.zestaw materiałów na 1 m
kominów wentylacyjny
izolowany o śr. przewodu 150
mm
1 kpl./m

AT451322*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --

1,4400m-gwyciąg
0,06 m-g/m

343124*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

9,000m2Ścianki działowe GR z płyt
gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem
jednostronnym
jednowarstwowo 50-01

KNR-W 2-
02 2003-07

50
d.4

obmiar = 9,000 m2

-- R --

13,8600r-grobocizna
1,54 r-g/m2

9991*

-- M --

9,2700m2płyty gipsowo-kartonowe
1,03 m2/m2

17508992*

6,8400mkształtowniki stalowe
profilowane U
0,76 m/m2

13233003*

18,4500mkształtowniki stalowe
profilowane C
2,05 m/m2

13233204*

36,5400szt.kołki do wstrzeliwania z
nabojami
4,06 szt./m2

89905995*

124,9200szt.blachowkręty
13,88 szt./m2

13463996*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0088tgips budowlany szpachlowy
0,00098 t/m2

17401107*

16,3170mtaśma
1,813 m/m2

39030108*

0,0058m3woda
0,00064 m3/m2

39300999*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000010*

-- S --

0,1845m-gwyciąg
0,0205 m-g/m2

3431211*

0,1350m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,015 m-g/m2

3951112*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

3,200m2Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone

KNR-W 2-
02 1022-01

51
d.4

obmiar = 0,8 * 2 * 2 = 3,200 m2

-- R --

1,6320r-grobocizna
0,51 r-g/m2

9991*

-- M --

2,0000sztSkrzydło drzwiowe
2 szt

27102992*

-- S --

0,1280m-gwyciąg
0,04 m-g/m2

343123*

0,0640m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m2

395114*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

0,240m2Okna wewnetrzne fabrycznie
wykończone o powierzchni do
0.25 m2

KNR-W 2-
02 1012-01

52
d.4

obmiar = 0,6 * 0,4 = 0,240 m2

-- R --

1,5336r-grobocizna
6,39 r-g/m2

9991*

-- M --

1,0000sztokna wewnętrzne
1 szt

27452002*

-- S --

0,0096m-gwyciąg
0,04 m-g/m2

343123*

0,0168m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,07 m-g/m2

395114*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

70,000mWykonanie pasów tynków
zwykłych kat.III o szer. do 50
cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu
pokrywających bruzdy
uprzednio zamurowane
cegłami lub dachówkami

KNR-W 4-
01 0705-03

53
d.4

obmiar = poz.44 = 70,000 m

-- R --

37,8000r-grobocizna
0,54 r-g/m

9991*

-- M --

0,1820tcement portlandzki z
dodatkami"25"
0,0026 t/m

17011022*

0,1680m3ciasto wapienne (wapno
gaszone)
0,0024 m3/m

17203003*

0,9310m3piasek do zapraw
0,0133 m3/m

16020034*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000005*

-- S --

2,1000m-gwyciąg
0,03 m-g/m

343126*

2,1000m-gbetoniarka 150 dm3
0,03 m-g/m

432117*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

9,000m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat.
III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

KNR-W 2-
02 0803-03

54
d.4

obmiar = poz.50 = 9,000 m2

-- R --

6,1290r-grobocizna
0,681 r-g/m2

9991*

-- M --

0,0243m3zaprawa wapienna M 0.6
0,0027 m3/m2

23808022*

0,1854m3zaprawa cementowo-wapienna
M 2
0,0206 m3/m2

23808133*

0,0189m3zaprawa cementowo-wapienna
M 7
0,0021 m3/m2

23808154*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,4041m-gwyciąg
0,0449 m-g/m2

343126*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

44,000m2Dwukrotne malowanie
doborowe farbą olejną lub
ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem

KNR-W 2-
02 1509-02

55
d.4
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

obmiar = 0,5 * poz.53 + poz.54
= 44,000 m2

-- R --

38,7200r-grobocizna
0,88 r-g/m2

9991*

-- M --

4,3340dm3farba olejna do gruntowania
0,0985 dm3/m2

15102102*

3,7400dm3farba olejna nawierzchniowa
0,085 dm3/m2

15101003*

7,9200dm3grunt pokostowy
0,18 dm3/m2

15331994*

1,8832dm3rozcieńczalnik
0,0428 dm3/m2

15309995*

22,7656dm3szpachlówka olejno-żywiczna
0,5174 dm3/m2

15107106*

1,4872m2papier ścierny
0,0338 m2/m2

39200997*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000008*

-- S --

0,0704m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,0016 m-g/m2

395119*

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dział: Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie

RAZEM

Słownie:
OGÓŁEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
1 163,8188r-grobocizna1

RAZEM

Słownie:

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
18,0000kglepik asfaltowy na zimno1

3,0369dm3benzyn2

64,1000kgblacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.55
mm

3

0,3600kgspoiwo cynowo-ołowiane4

6,8400mkształtowniki stalowe profilowane U5

18,4500mkształtowniki stalowe profilowane C6

0,4200kggwoździe budowlane okrągłe gołe7

0,8000kggwoździe budowlane okrągłe ocynkowane8

0,5000kggwoździe budowlane papowe zwykłe9

124,9200szt.blachowkręty10

0,1300kgkwas solny techniczny11

3,7400dm3farba olejna nawierzchniowa12

4,3340dm3farba olejna do gruntowania13

22,7656dm3szpachlówka olejno-żywiczna14

5,5123dm3farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego
stosowania

15

6,5842dm3farba ftalowa do gruntowania ogólnego
stosowania biała

16

1,2250dm3rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych
karbamidowych ogólnego stosowania

17

1,8832dm3rozcieńczalnik18

7,9200dm3grunt pokostowy19

27,8200mtaśma z polietylenu20

10,9200m3Piasek naturalny kopany21

0,9310m3piasek do zapraw22

0,1820tcement portlandzki z dodatkami"25"23

0,1680m3ciasto wapienne (wapno gaszone)24

0,0088tgips budowlany szpachlowy25

9,2700m2płyty gipsowo-kartonowe26

38,0000sztcegła budowlana pełna27

8,0000sztcegła budowlana pełna28

13,0000szt.szybkozłączki gazowe z przyłączem
elastycznym

29

7,9000m2papa asfaltowa na osnowie z tkanin
technicznych

30

0,0243m3zaprawa wapienna M 0.631

0,1854m3zaprawa cementowo-wapienna M 232

0,0189m3zaprawa cementowo-wapienna M 733

0,2340m3zaprawa34

0,1400m3deski iglaste obrzynane35

2,0000sztSkrzydło drzwiowe36

1,0000sztokna wewnętrzne37

16,3170mtaśma38

1,4872m2papier ścierny39

0,0058m3woda40
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,1900mrury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne śr.15 mm
41

188,2400mrury stalowe bez szwu przewodowe czarne
o śr.nom. 25 mm

42

32,9600mrury stalowe bez szwu przewodowe czarne
o śr.nom. 32 mm

43

34,3200mrury stalowe bez szwem przewodowe
czarne o śr.nom. 15 mm

44

7,2100mrury stalowe bez szwu przewodowe czarne
o śr.nom. 40 mm

45

5,1500mrury stalowe bez szwu przewodowe czarne
o śr.nom. 50 mm

46

14,0000szt.dwuzłączki na długi gwint47

0,1500sztłączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15
mm

48

112,0000sztłączniki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.przyłącza 25 mm

49

18,5400mRury ochronne (osłonowe)50

25,7500mrura z polietylenu twardego o śr. nom. 75
mm

51

3,0900mrura z polietylenu twardego o śr. nom. 63
mm

52

0,0660sztkurki gazowe mosiężne śr.15 mm53

28,0000szt.zawory kulowe do gazu gwintowane o śr. 25
mm

54

27,0000szt.filtry do gazu gwintowane o śr. 20 mm55

27,0000szt.zawory kulowe do gazu gwintowane o śr. 20
mm

56

27,0000szt.wyczystki do gazu gwintowane o śr. 20 mm57

14,0000kpl.Kotły grzewcze gazowe dwufunkcyjne58

28,0000sztłączniki redukcyjne do gazomierzy o
śr.przyłącza 25 mm

59

29,0000szt.nawietrzaki okienne60

165,5600sztuchwyty do rur o śr.nom. 25 mm61

21,1200sztuchwyty do rur o śr.nom. 32 mm62

27,7200szt.uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm63

3,5000sztuchwyty do rur o śr.nom. 50 mm64

4,5500sztuchwyty do rur o śr.nom. 40 mm65

29,1200mprzewód Cu wielodrutowy LY 1,5 mm266

36,5400szt.kołki do wstrzeliwania z nabojami67

14,0000kpl.pakiet startowy kominów z rury dwuściennej
izolowanej wys. 4 m o śr. przewodu 125/80
mm

68

8,0000kpl.pakiet startowy kominów wentylacyjnych
izolowanej wys. 4 m o śr. przewodu 150
mm

69

30,0000kpl.zestaw materiałów na 1 m  kominów z rury
dwuściennej izolowanej o śr. przewodu
125/80 mm

70

24,0000kpl.zestaw materiałów na 1 m  kominów
wentylacyjny izolowany o śr. przewodu 150
mm

71

980,0000szt.cegła budowlana72

0,7000m3zaprawa cementowo-wapienna m. 3073

złmateriały pomocnicze74

RAZEM
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

Słownie:

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
9,1362m-gwyciąg1

11,3429m-gsamochód dostawczy 0.9 t2

7,7000m-gsamochód skrzyniowy do 5 t3

3,5000m-gbetoniarka 150 dm34

1,1900m-gprościarka do rur PE5

1,1956m-gsprężarka6

RAZEM

Słownie:
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	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Pozycja: Odtłuszczanie rurociągów
	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2
	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2
	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach
	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych
	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Pozycja: Filtry gazowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Pozycja: Wyczystki gazowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Pozycja: Szybkozłączki gazowe z przyłączem elastycznym
	Pozycja: Dwuzłączki na długi gwint
	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
	Działy razem:Razem dział: Instalacja gazu

	Kotły gazowe
	Pozycja: Kotły grzewcze gazowe dwufunkcyjne
	Działy razem:Razem dział: Kotły gazowe

	Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin
	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg.
	Pozycja: Przebicie otworów w stropach ceglanych o grubości do 1/2 ceg. dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm
	Pozycja: Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drewniana
	Pozycja: Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
	Pozycja: Wykonanie przewodów kominowych z wykuciem bruzd oraz strzępi, wymurowanie ścianki przedniej o gr. 1/4 ceg. na zaprawie cem.-wap.'30' o wymiarach kanału 1/2x1/2 ceg. Wykonanie bruzdy 1x1/2 ceg.
	Pozycja: Nawietrzaki okienne
	Pozycja: Kominy z rury dwuściennej, izolowanej o średnicy 125/80 mm - 4 m wysokości komina
	Pozycja: Kominy z rury dwuściennej, izolowanej o średnicy 125/80 mm - każdy dalszy 1 m komina
	Pozycja: Przewód kominowy wentylacyjny, izolowany o średnicy 150 mm - 4 m wysokości komina
	Pozycja: Przewód kominowy wentylacyjny, izolowany o średnicy 150 mm - każdy dalszy 1 m komina
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01
	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	Pozycja: Okna wewnetrzne fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.25 m2
	Pozycja: Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	Pozycja: Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
	Działy razem:Razem dział: Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys razem

	Kosztorys
	Dział:Demontaż kotłów i kuchni
	Pozycja:Demontaż i rozebranie pieców kaflowych
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2,21 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
1 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Demontaż kuchni węglowej
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,86 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
1,5 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Demontaż kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,16 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
1,5 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Usunięcie gruzu z budynku
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
4,54 r-g/m3
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar:obmiar =  = poz.4 = 7,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 19
	Obmiar:obmiar =  = poz.5 = 7,000 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
0,02 * 19 = 0,38 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Demontaż kotłów i kuchni 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Instalacja gazu
	Pozycja:Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg.
	Obmiar:obmiar =  = 13,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
3,13 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna
2 szt/otw.
	RMSO:zaprawa
0,008 m3/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,3 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna
1 szt/otw.
	RMSO:zaprawa
0,004 m3/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,96 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna
1 szt/otw.
	RMSO:zaprawa
0,002 m3/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przebicie otworów w stropach ceglanych o grubości do 1/2 ceg. dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,15 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa
0,003 m3/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rury ochronne (osłonowe)
	Obmiar:obmiar =  = 18,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,69 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rury ochronne (osłonowe)
1,03 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
6,3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Tyczenie geodezyjne sieci gazowej zewnętrznej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III
	Obmiar:obmiar =  = (2 + 24) * 0,7 * 1 = 18,200 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,74 r-g/m3
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Podsypka i zasypka rurociagu gazowego piaskiem wraz z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar:obmiar =  = (2 + 24) * 0,7 * 0,5 = 9,100 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,41 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piasek naturalny kopany
1,2 m3/m3
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar:obmiar =  = poz.13 - poz.14 = 9,100 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,41 r-g/m3
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar:obmiar =  = 2 + 24 = 26,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0075 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:taśma z polietylenu
1,07 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0011 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD PE100 RC SDR 11 o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach
	Obmiar:obmiar =  = 3,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,202 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura z polietylenu twardego o śr. nom. 63 mm
1,03 m/m
	RMSO:przewód Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2
1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0142 m-g/m
	RMSO:sprężarka
0,0427 m-g/m
	RMSO:prościarka do rur PE
0,0425 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD PE100 RC SDR 11 o śr. nominalnej 75 mm z rur w zwojach
	Obmiar:obmiar =  = 25,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,231 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura z polietylenu twardego o śr. nom. 75 mm
1,03 m/m
	RMSO:przewód Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2
1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0142 m-g/m
	RMSO:sprężarka
0,0427 m-g/m
	RMSO:prościarka do rur PE
0,0425 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,04 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr.nom. 50 mm
1,03 m/m
	RMSO:uchwyty do rur o śr.nom. 50 mm
0,7 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,03 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,02 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr.nom. 40 mm
1,03 m/m
	RMSO:uchwyty do rur o śr.nom. 40 mm
0,65 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0194 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar:obmiar =  = 32,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,899 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr.nom. 32 mm
1,03 m/m
	RMSO:uchwyty do rur o śr.nom. 32 mm
0,66 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0168 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar:obmiar =  = 181,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,841 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr.nom. 25 mm
1,04 m/m
	RMSO:uchwyty do rur o śr.nom. 25 mm
0,76 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0133 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar:obmiar =  = 33,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,502 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury stalowe bez szwem przewodowe czarne o śr.nom. 15 mm
1,04 m/m
	RMSO:uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm
0,84 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0067 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar:obmiar =  = 25,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,682 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Odtłuszczanie rurociągów
	Obmiar:obmiar =  = poz.24 = 25,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0399 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:benzyn
0,119 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = poz.24 = 25,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,221 * 2 = 0,442 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała
0,129 * 2 = 0,258 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania
0,013 * 2 = 0,026 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0006 * 2 = 0,0012 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = poz.24 = 25,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,188 * 2 = 0,376 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
0,108 * 2 = 0,216 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania
0,011 * 2 = 0,022 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0003 * 2 = 0,0006 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 14,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,29 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłącza 25 mm
2 szt/kpl.
	RMSO:łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłącza 25 mm
8 szt/kpl.
	RMSO:uchwyty do rur o śr.nom. 25 mm
2 szt/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/kpl.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar:obmiar =  = 14 * 2 = 28,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,294 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory kulowe do gazu gwintowane o śr. 25 mm
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,007 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar:obmiar =  = 27,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,273 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory kulowe do gazu gwintowane o śr. 20 mm
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,004 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Filtry gazowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar:obmiar =  = poz.30 = 27,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,273 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:filtry do gazu gwintowane o śr. 20 mm
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,004 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wyczystki gazowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar:obmiar =  = poz.30 = 27,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,273 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wyczystki do gazu gwintowane o śr. 20 mm
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,004 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Szybkozłączki gazowe z przyłączem elastycznym
	Obmiar:obmiar =  = 13,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,7 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:szybkozłączki gazowe z przyłączem elastycznym
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,05 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Dwuzłączki na długi gwint
	Obmiar:obmiar =  = 14,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,47 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:dwuzłączki na długi gwint
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
	Obmiar:obmiar =  = 14,000 lokal.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2,36 r-g/lokal.
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm
0,01 m/lokal.
	RMSO:kurki gazowe mosiężne śr.15 mm
0,004 szt/lokal.
	RMSO:łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm
0,01 szt/lokal.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0002 m-g/lokal.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 100 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
15,1 r-g/100 m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm
0,05 m/100 m
	RMSO:kurki gazowe mosiężne śr.15 mm
0,01 szt/100 m
	RMSO:łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm
0,01 szt/100 m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,03 m-g/100 m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Instalacja gazu 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Kotły gazowe
	Pozycja:Kotły grzewcze gazowe dwufunkcyjne
	Obmiar:obmiar =  = 14,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
4,4 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kotły grzewcze gazowe dwufunkcyjne
1 kpl./kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,12 m-g/kpl.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Kotły gazowe 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin
	Pozycja:Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
	Obmiar:obmiar =  = 59,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,5 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,03 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
	Obmiar:obmiar =  = 59,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,03 r-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg.
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
3,13 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna
2 szt/otw.
	RMSO:zaprawa
0,008 m3/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przebicie otworów w stropach ceglanych o grubości do 1/2 ceg. dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm
	Obmiar:obmiar =  = 16,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,15 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa
0,003 m3/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drewniana
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,38 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.55 mm
1,4 kg/otw.
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiane
0,008 kg/otw.
	RMSO:lepik asfaltowy na zimno
1,8 kg/otw.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,02 kg/otw.
	RMSO:gwoździe budowlane papowe zwykłe
0,05 kg/otw.
	RMSO:papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych
0,79 m2/otw.
	RMSO:deski iglaste obrzynane
0,014 m3/otw.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,042 kg/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.55 mm
5,01 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiane
0,028 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 kg/m2
	RMSO:kwas solny techniczny
0,013 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wykonanie przewodów kominowych z wykuciem bruzd oraz strzępi, wymurowanie ścianki przedniej o gr. 1/4 ceg. na zaprawie cem.-wap.'30' o wymiarach kanału 1/2x1/2 ceg. Wykonanie bruzdy 1x1/2 ceg.
	Obmiar:obmiar =  = 70,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2,26 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana
14 szt./m
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna m. 30
0,01 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
7 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3
0,02 m-g/m
	RMSO:wyciąg
0,01 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Nawietrzaki okienne
	Obmiar:obmiar =  = 29,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,82 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:nawietrzaki okienne
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,11 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kominy z rury dwuściennej, izolowanej o średnicy 125/80 mm - 4 m wysokości komina
	Obmiar:obmiar =  = 14,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
4,3 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:pakiet startowy kominów z rury dwuściennej izolowanej wys. 4 m o śr. przewodu 125/80 mm
1 kpl./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kominy z rury dwuściennej, izolowanej o średnicy 125/80 mm - każdy dalszy 1 m komina
	Obmiar:obmiar =  = 30,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,72 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:zestaw materiałów na 1 m  kominów z rury dwuściennej izolowanej o śr. przewodu 125/80 mm
1 kpl./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,08 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przewód kominowy wentylacyjny, izolowany o średnicy 150 mm - 4 m wysokości komina
	Obmiar:obmiar =  = 8,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
3,82 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:pakiet startowy kominów wentylacyjnych izolowanej wys. 4 m o śr. przewodu 150 mm
1 kpl./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przewód kominowy wentylacyjny, izolowany o średnicy 150 mm - każdy dalszy 1 m komina
	Obmiar:obmiar =  = 24,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,56 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:zestaw materiałów na 1 m  kominów wentylacyjny izolowany o śr. przewodu 150 mm
1 kpl./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,06 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe
1,03 m2/m2
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2
	RMSO:kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2
	RMSO:blachowkręty
13,88 szt./m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
0,00098 t/m2
	RMSO:taśma
1,813 m/m2
	RMSO:woda
0,00064 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0205 m-g/m2
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,015 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	Obmiar:obmiar =  = 0,8 * 2 * 2 = 3,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydło drzwiowe
2 szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,04 m-g/m2
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Okna wewnetrzne fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.25 m2
	Obmiar:obmiar =  = 0,6 * 0,4 = 0,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
6,39 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:okna wewnętrzne
1 szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,04 m-g/m2
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,07 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
	Obmiar:obmiar =  = poz.44 = 70,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,54 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami"25"
0,0026 t/m
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0024 m3/m
	RMSO:piasek do zapraw
0,0133 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,03 m-g/m
	RMSO:betoniarka 150 dm3
0,03 m-g/m
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	Obmiar:obmiar =  = poz.50 = 9,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,681 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna M 0.6
0,0027 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M 2
0,0206 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0449 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
	Obmiar:obmiar =  = 0,5 * poz.53 + poz.54 = 44,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,88 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania
0,0985 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa
0,085 dm3/m2
	RMSO:grunt pokostowy
0,18 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik
0,0428 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka olejno-żywiczna
0,5174 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny
0,0338 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
0,0016 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
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