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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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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Demontaż kotłów i kuchni1

kpl.Demontaż i rozebranie pieców kaflowychKNR-W 4-02
0411-01
analogia

1
d.1

7,000kpl.7

7,000RAZEM

szt.Demontaż kuchni węglowejKNR-W 4-02
0317-04
analogia

2
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Demontaż kotłów centralnego ogrzewania na paliwo
stałe

KNR-W 4-02
0317-07
analogia

3
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

m3Usunięcie gruzu z budynkuKNR-W 4-01
0106-04

4
d.1

7,000m37

7,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

KNR-W 4-01
0109-09

5
d.1

7,000m3poz.4

7,000RAZEM

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

KNR-W 4-01
0109-10

6
d.1

7,000m3poz.5

7,000RAZEM

Instalacja gazu2

otw.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

13,000otw.13

13,000RAZEM

otw.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

7,000otw.7

7,000RAZEM

otw.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

5,000otw.5

5,000RAZEM

otw.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

4,000otw.4

4,000RAZEM

mRury ochronne (osłonowe)S-219 1400-
04

11
d.2

18,000m18

18,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Tyczenie geodezyjne sieci gazowej zewnętrznej

analiza
indywidualna

12
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

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

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

18,200RAZEM

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

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

9,100RAZEM

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

9,100m3poz.13 - poz.14

9,100RAZEM

mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego

KNR-W 2-19
0102-01

16
d.2

26,000m2 + 24

26,000RAZEM

mMontaż 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

3,000m3

3,000RAZEM

mMontaż 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

25,000m25

25,000RAZEM

mRurociągi 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

5,000m5

5,000RAZEM

mRurociągi 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

7,000m7

7,000RAZEM

mRurociągi 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

32,000m32

32,000RAZEM

mRurociągi 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

181,000m181

181,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRurociągi 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

33,000m33

33,000RAZEM

m2Czyszczenie 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

25,520m225,52

25,520RAZEM

m2Odtłuszczanie rurociągówKNR-W 7-12
0105-04

25
d.2

25,520m2poz.24

25,520RAZEM

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

25,520m2poz.24

25,520RAZEM

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

25,520m2poz.24

25,520RAZEM

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

KNR-W 2-15
0308-02

28
d.2

14,000kpl.14

14,000RAZEM

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

KNR-W 2-15
0312-03

29
d.2

28,000szt.14 * 2

28,000RAZEM

szt.Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach
gwintowanych

KNR-W 2-15
0312-02

30
d.2

27,000szt.27

27,000RAZEM

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

KNR-W 2-15
0312-02
analogia

31
d.2

27,000szt.poz.30

27,000RAZEM

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

KNR-W 2-15
0312-02
analogia

32
d.2

27,000szt.poz.30

27,000RAZEM

szt.Szybkozłączki gazowe z przyłączem elastycznymKNR-W 2-15
0314-08
analogia

33
d.2

13,000szt.13

13,000RAZEM

szt.Dwuzłączki na długi gwintKNR-W 2-15
0314-04
analogia

34
d.2
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
14,000szt.14

14,000RAZEM

lokal
.

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

KNR-W 2-15
0307-01

35
d.2

14,000lokal
.

14

14,000RAZEM

100
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

1,000100
m

1

1,000RAZEM

Kotły gazowe3

kpl.Kotły grzewcze gazowe dwufunkcyjneKNR 0-35
0223-04

37
d.3

14,000kpl.14

14,000RAZEM

Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin4

mPrzemurowanie przewodów kominowych -
odgruzowanie przewodów

KNR-W 4-01
0310-06

38
d.4

59,000m59

59,000RAZEM

mPrzemurowanie przewodów kominowych -
sprawdzenie przewodów

KNR-W 4-01
0310-05

39
d.4

59,000m59

59,000RAZEM

otw.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

4,000otw.4

4,000RAZEM

otw.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

16,000otw.16

16,000RAZEM

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

KNR 7-28
0208-01

42
d.4

10,000otw.10

10,000RAZEM

m2Uzupełnienie 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

10,000m210

10,000RAZEM

mWykonanie 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

70,000m70

70,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Nawietrzaki okienneKNR-W 2-17

0156-01
analogia

45
d.4

29,000szt.29

29,000RAZEM

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

KNR AT-45
0110-01
analogia

46
d.4

14,000szt.14

14,000RAZEM

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

KNR AT-45
0110-05
analogia

47
d.4

30,000m30

30,000RAZEM

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

KNR AT-45
0109-01
analogia

48
d.4

8,000szt.8

8,000RAZEM

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

KNR AT-45
0109-05
analogia

49
d.4

24,000m24

24,000RAZEM

m2Ścianki 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

9,000m29

9,000RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

KNR-W 2-02
1022-01

51
d.4

3,200m20,8 * 2 * 2

3,200RAZEM

m2Okna wewnetrzne fabrycznie wykończone o
powierzchni do 0.25 m2

KNR-W 2-02
1012-01

52
d.4

0,240m20,6 * 0,4

0,240RAZEM

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

70,000mpoz.44

70,000RAZEM

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

KNR-W 2-02
0803-03

54
d.4

9,000m2poz.50

9,000RAZEM

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

KNR-W 2-02
1509-02

55
d.4

44,000m20,5 * poz.53 + poz.54

44,000RAZEM
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	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01
	9

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	0,8 * 2 * 2

	Pozycja: Okna wewnetrzne fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.25 m2
	0,6 * 0,4

	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
	poz.44

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	poz.50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
	0,5 * poz.53 + poz.54





