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WYMIANA POZIOMÓW  WODY - 3 Maja 9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wymiana poziomów ciepłej, zimnej wody oraz cyrkulacji z podejściami do pionów częsci mieszkalnej.-dotyczy

6 pionów
1

d.1
KNNR 8
0108-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie  z podej-
ściami od zaworów do pionów głównych (uwzględnić demontaż izolacji)

m

1+1+5+4+2+7 m 20,000
RAZEM 20,000

2
d.1

KNNR 8
0108-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm na ścianie- główne
poziomy wody ciepłej i zimnej oraz podejscia do pionów (uwzglednić demontaż izo-
lacji)

m

8*2+1,0*4+1,5*2+12*2+7*2 m 61,000
RAZEM 61,000

3
d.1

KNNR 8
0108-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm na ścianie - główne
poziomy na cyrkulacji (uwzględnić demontaż izolacji)

m

1*2+1*2+5*2+4*2+2*2+7*2 m 40,000
RAZEM 40,000

4
d.1

KNNR 8
0108-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm na ścianie m

8+1+1+1,5+12+7 m 30,500
RAZEM 30,500

5
d.1

KNNR 8
0121-01

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm - DN20 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1

KNNR 8
0121-02

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm - DN32 szt

6*2 szt 12,000
RAZEM 12,000

7
d.1

KNNR 8
0121-03

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm - DN50 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie wełny mineralnej jako izolacji rur stalowych samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

9
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie wełny mineralnej  jako izolacji rur stalowych samochodami samowyła-
dowczymi -za każdy następny 1 km

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

10
d.1

Analogia Prowizoryczne przepięcie rur za pomocą węza fi25 mm do chwili wykonania insta-
lacji docelowej - założyć robociznę z normy oraz cenę węża plastykowego

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

11
d.1

KNNR 4
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - podejscia dla
cyrkulacji wody od zaworów do pionów.

m

1+1+5+4+2+7+8 m 28,000
RAZEM 28,000

12
d.1

KNNR 4
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - podejscia do
pionów dla wody ciepłej.

m

1+1+5+4+2+7+8 m 28,000
RAZEM 28,000

13
d.1

KNNR 4
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -podejscia do pio-
nów dla wody zimnej.

m

1+1+5+4+2+7+8 m 28,000
RAZEM 28,000

14
d.1

KNNR 4
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- cyrkulacja na po-
ziomach

m

8+1*2+1,5*2+12+7 m 32,000
RAZEM 32,000

15
d.1

KNNR 4
0112-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- woda zimna

m

8+1*2+1,5*2+12+7 m 32,000
RAZEM 32,000

16
d.1

KNNR 4
0112-06

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -woda ciepła

m

8+1*2+1,5*2+12+7 m 32,000
RAZEM 32,000

17
d.1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 9 mm (E)

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000
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18
d.1

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 9 mm (E)

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

19
d.1

KNR 0-34
0104-09

Izolacja rurociągów śr.25mm (cyrkulacja) otulinami z wełny mineralnej w płaszczu
z folii aluminiowej o współczynniku nie większym od 0,035.                         Gru-
bość otuliny ścianki minimum 25mm.

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

20
d.1

KNR 0-34
0104-13

Izolacja rurociągów śr.35mm (cyrkulacja) otulinami z wełny mineralnej w płaszczu
z folii aluminiowej o współczynniku nie większym od 0,035.
Grubość otuliny ścianki minimum 32mm..

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

21
d.1

KNR 0-34
0103-12

Izolacja rurociągów śr.42mm (cyrkulacja) otulinami z wełny mineralnej w płaszczu
z folii aluminiowej o wspólczynniku nie większym od 0,035.                              Gru-
bość otuliny ścianki minimum 40mm.

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

22
d.1

KNR 0-34
0111-24

Izolacja rurociągów śr 63mm (woda ciepła) otulinami z wełny mineralnej w płasz-
czu z folii aluminiowej o współczynniku nie większym od 0,035
Grubość otuliny ścianki minimum 63mm.

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

23
d.1

KNR-W 2-15
0121-05

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm - przy-
jąć co 1,0m

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

24
d.1

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

26
d.1

KNNR 4
0132-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 15-20 mm - 3/4 cala

szt.

6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

27
d.1

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 25-32 mm - 1cala

szt.

6*2+4 szt. 16,000
RAZEM 16,000

28
d.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

29
d.1

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 20 cm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

30
d.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

31
d.1

TZKNBK IV -
285

Zamurowanie przebić o powierzchni do 0.05 m2 w ścianach grubości ponad 1/2
ceg. z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap.

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

32
d.1

TZKNBK IV -
284

Zamurowanie przebić o powierzchni do 0.05 m2 w ścianach grubości do 1/2 ceg.
z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap.

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

33
d.1

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach
po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

34
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

35
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km

m3

5 m3 5,000
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RAZEM 5,000

36
d.1

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

37
d.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

38
d.1

KNNR 5
0602-02

Montaż bednarki poziomej ocynkowanej (30x6) w budynkach mocowane na wspor-
nikach ściennych na podłożu innym niż drewno

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

39
d.1

Kalkulacja
własna

Montaż instalacji wyrównawczej poziomej z przewodów elektrycznych AKS 25mm
(odcinek od bednarki do połączenia z pionem) mocowanej za pomocą uchwytów

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

40
d.1

KNNR 4
0132-04-
ANALOGIA

Zakup i montaż zaworów termostatycznych T-T-THERM ZERO DN20 do c.w.u
bez terometru +55C- ideks producenta 52820120

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 2660 Użytkownik: SMLW Nasz Dom 
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/

