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Przedmiar

RazemIlość jmj.m.Nazwa, opis i obliczenia ilości robót
Nr

spec.
tech

PodstawaLp.

Przedmiar

Instalowanie urządzeń grzewczych45331000-61

Instalacje grzewcze c.o.45331100-71.1

mRurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 40 mmST-
IS.02

KNR 2-
15/GEBERIT

0601-05

1
d.1.1

22,000m22

22,000RAZEM

szt.Łączniki o śr. 40 mmST-
IS.02

KNR 2-
15/GEBERIT

0602-05

2
d.1.1

14,000szt.14

14,000RAZEM

mRurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 32 mmST-
IS.02

KNR 2-
15/GEBERIT

0601-04

3
d.1.1

27,000m27

27,000RAZEM

szt.Łączniki/kształtki do rur wielowarstwowych o śr. 32 
mm

ST-
IS.02

KNR 2-
15/GEBERIT

0602-04

4
d.1.1

12,000szt.12

12,000RAZEM

mRurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 26 mmST-
IS.02

KNR 2-
15/GEBERIT

0601-03

5
d.1.1

14,000m14

14,000RAZEM

szt.Łączniki/kształtki do rur wielowarstwowych o śr. 26 
mm

ST-
IS.02

KNR 2-
15/GEBERIT

0602-03

6
d.1.1

8,000szt.8

8,000RAZEM

mRurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 20 mmST-
IS.02

KNR 2-
15/GEBERIT

0601-02

7
d.1.1

74,000m74

74,000RAZEM

szt.Łączniki/kształtki do rur wielowarstwowych o śr. 20 
mm

ST-
IS.02

KNR 2-
15/GEBERIT

0602-02

8
d.1.1

26,000szt.26

26,000RAZEM

mRurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 18 mmST-
IS.02

KNR 2-
15/GEBERIT

0601-02

9
d.1.1

86,000m86

86,000RAZEM

mRurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 mmST-
IS.02

KNR 2-
15/GEBERIT

0601-02

10
d.1.1

405,000m405

405,000RAZEM

szt.Zawór odcinające powrotne o śr. nominalnej 15 mmST-
IS.02

KNNR 4
0411-01

11
d.1.1

68,000szt.68

68,000RAZEM

szt.Zawór odcinające powrotne kątowe o śr. nominalnej 
15 mm

ST-
IS.02

KNNR 4
0411-01

12
d.1.1

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Zawory regulacyjny podpionowy o śr. nominalnej 
20mm

ST-
IS.02

KNNR 4
0130-01

13
d.1.1
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18,000szt.18

18,000RAZEM

szt.Zawory odpowietrzająceST-
IS.02

KNNR 4
0412-06

14
d.1.1

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V22/600/450

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-07

15
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V22/600/600

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-07

16
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-CV22/600/750

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-07

17
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V22/600/900

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-07

18
d.1.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V22/600/1050

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-07

19
d.1.1

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V22/600/1200

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-07

20
d.1.1

15,000szt.15

15,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V22/600/1350

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-07

21
d.1.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V22/900/450

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-07

22
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V22/900/1350

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-07

23
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V22/900/1500

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-07

24
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V33/600/1050

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-11

25
d.1.1

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V33/600/1200

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-11

26
d.1.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V33/600/1350

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-11

27
d.1.1

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V33/600/1500

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-11

28
d.1.1

5,000szt.5

5,000RAZEM
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szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i 
dług. do 1600 mm-V33/900/1200

ST-
IS.02

KNNR 4
0418-11

29
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 
mm-SA18/900

ST-
IS.02

KNNR 4
0425-03

30
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 
mm-SA15/750

ST-
IS.02

KNNR 4
0425-03

31
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 
mm-SA11/750

ST-
IS.02

KNNR 4
0425-03

32
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 
mm-SA11/600

ST-
IS.02

KNNR 4
0425-03

33
d.1.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

kpl.Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. nom. 15 
mm do grzejników

ST-
IS.02

KNNR 4
0429-01

34
d.1.1

76,000kpl.76

76,000RAZEM

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania (na gorąco)

ST-
IS.02

KNNR 4
0436-01

35
d.1.1

76,000urz.76

76,000RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm-głowica 
termostatyczna

ST-
IS.02

KNNR 4
0412-01

36
d.1.1

76,000szt.poz.34

76,000RAZEM

prób
a

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

ST-
IS.02

KNNR 4
0406-03

37
d.1.1

1,000prób
a

1

1,000RAZEM

mPróby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw 
sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych

ST-
IS.02

KNNR 4
0406-05

38
d.1.1

291,000mpoz.1 + poz.3 + poz.5 + poz.7 + poz.9 + poz.11

291,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. nom. 40 mm otulinami 
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

ST-
IS.02

KNR 0-34
0101-11

39
d.1.1

22,000mpoz.1

22,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex 
FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

ST-
IS.02

KNR 0-34
0101-11

40
d.1.1

27,000mpoz.3

27,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. nom. 25 mm otulinami 
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

ST-
IS.02

KNR 0-34
0101-07

41
d.1.1

14,000mpoz.5

14,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex 
FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

ST-
IS.02

KNR 0-34
0101-06

42
d.1.1

228,000mpoz.7 + poz.9 + poz.11

228,000RAZEM

przej
ście

Wypełnienie przejść p.poż ogniochronną elastyczną 
masą uszczelniającą np. CP 601S - rury o średnicy 
nom. 40 mm

ST-
IS.02kalk. własna

43
d.1.1
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Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne45332000-32

Instalacje wody45332200-52.1

Instalacja wody użytkowej2.1.1

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych-wz

ST-
IS.01

KNNR 4
0112-01

47
d.2.1.

1

105,000m105zw

105,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych-wz

ST-
IS.01

KNNR 4
0112-02

48
d.2.1.

1

44,000m44zw

44,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych-wz

ST-
IS.01

KNNR 4
0112-03

49
d.2.1.

1

6,000m6

6,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych-wz

ST-
IS.01

KNNR 4
0112-04

50
d.2.1.

1

8,000m8

8,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych-wz

ST-
IS.01

KNNR 4
0112-06

51
d.2.1.

1

17,000m17

17,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych-cwu

SST-
3.1

KNNR 4
0112-01

52
d.2.1.

1

115,000m115zw

115,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych-cwu

ST-
IS.01

KNNR 4
0112-02

53
d.2.1.

1

31,000m31zw

31,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych-cwu

ST-
IS.01

KNNR 4
0112-03

54
d.2.1.

1

11,000m11

11,000RAZEM
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2,000przej
ście

2

2,000RAZEM

przej
ście

Wypełnienie przejść p.poż ogniochronną elastyczną 
masą uszczelniającą np. CP 601S - rury o średnicy 
nom. 20 mm

ST-
IS.02kalk. własna

44
d.1.1

2,000przej
ście

2

2,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż pompy ciepła o mocy Q=42,8kW z 
buforem o pojemności V=200l, podgrzewaczem cwu o 
pojemności 300l, pompami obiegowymi, armaturą 
zabezpieczającą, regulacyjną i odcinającą

ST-
IS.02

KNNR 4
0500

kalk. własna

45
d.1.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Wykonanie odwiertów i montaż instalacji dolnego 
źródła

ST-
IS.02

KNNR 4
0500

kalk. własna

46
d.1.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych-cwu

ST-
IS.01

KNNR 4
0112-04

55
d.2.1.

1

10,000m10

10,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z 
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, 
płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. 
zewnętrznej 20 mm

ST-
IS.01

KNNR 4
0116-08

56
d.2.1.

1

26,000szt.26

26,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych 
z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

ST-
IS.01

KNNR 4
0132-02

57
d.2.1.

1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych 
z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

ST-
IS.01

KNNR 4
0132-03

58
d.2.1.

1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych 
z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm-zawór 
elektromagnetyczny normalnie otwarty

ST-
IS.01

KNNR 4
0130-06

59
d.2.1.

1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych 
z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

ST-
IS.01

KNNR 4
0132-01

60
d.2.1.

1

51,000szt.51

51,000RAZEM

prob
.

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

ST-
IS.01

KNNR 4
0127-01

61
d.2.1.

1

2,000prob
.

2

2,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

ST-
IS.01

KNNR 4
0127-04

62
d.2.1.

1

347,000mpoz.47 + poz.48 + poz.49 + poz.50 + poz.51 + poz.52
+ poz.53 + poz.54 + poz.55

347,000RAZEM

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

ST-
IS.01

KNNR 4
0128-01

63
d.2.1.

1

347,000mpoz.62

347,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. nom. 50 mm otulinami 
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (S)

ST-
IS.01

KNR 0-34
0101-20

64
d.2.1.

1

17,000mpoz.51

17,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex 
A/C gr. 20 mm (N)

ST-
IS.01

KNR 0-34
0104-10

65
d.2.1.

1

12,000m12

12,000RAZEM

mIzolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 40 mm 
otulinami Thermaflex A/C lub otulinami Thermaflex 
A/C i matami (płytami) Thermasheet A/C - gr. izolacji 
38 mm

ST-
IS.01

KNR 0-34
0111-08

66
d.2.1.

1

8,000mpoz.50
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8,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex 
A/C gr. 20 mm (N)

ST-
IS.01

KNR 0-34
0104-10

67
d.2.1.

1

6,000mpoz.49

6,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex 
A/C gr. 30 mm (S)

ST-
IS.01

KNR 0-34
0104-16

68
d.2.1.

1

11,000mpoz.54

11,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex 
A/C gr. 20 mm (N)

ST-
IS.01

KNR 0-34
0104-10

69
d.2.1.

1

44,000mpoz.48

44,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex 
A/C gr. 25 mm (P)

ST-
IS.01

KNR 0-34
0104-13

70
d.2.1.

1

31,000mpoz.53

31,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex 
A/C gr. 13 mm (J)

ST-
IS.01

KNR 0-34
0104-06

71
d.2.1.

1

105,000mpoz.47

105,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex 
A/C gr. 20 mm (N)

ST-
IS.01

KNR 0-34
0104-09

72
d.2.1.

1

115,000mpoz.52

115,000RAZEM

przej
ście

Wypełnienie przejść p.poż ogniochronną elastyczną 
masą uszczelniającą np. CP 601S - rury o średnicy 
nom. 50 mm

ST-
IS.01kalk. własna

73
d.2.1.

1

2,000przej
ście

2

2,000RAZEM

przej
ście

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w przepustach 
instalacyjnych - rury DN 32 mm (dla jednej rury)

ST-
IS.01kalk. własna

74
d.2.1.

1

2,000przej
ście

2

2,000RAZEM

przej
ście

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w przepustach 
instalacyjnych - rury DN 25 mm (dla jednej rury)

ST-
IS.01kalk. własna

75
d.2.1.

1

1,000przej
ście

1

1,000RAZEM

przej
ście

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w przepustach 
instalacyjnych - rury DN 20 mm (dla jednej rury)

ST-
IS.01kalk. własna

76
d.2.1.

1

2,000przej
ście

2

2,000RAZEM

Instalacja wody hydrantowej2.1.2

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm 
o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

ST.SW
.2

KNNR 4
0105-06

77
d.2.1.

2

23,000m23

23,000RAZEM
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mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm 
o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

ST.SW
.2

KNNR 4
0105-03

78
d.2.1.

2

12,000m12

12,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach 
stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o 
śr. nominalnej 25 mm

ST.SW
.2

KNNR 4
0115-03

79
d.2.1.

2

4,000szt.poz.80

4,000RAZEM

kpl.Szafki hydrantowe naścienne - Zawór hydrantowy HP-
25 o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie

ST.SW
.2

KNNR 4
0142-01 +
KNNR 4
0138-01

80
d.2.1.

2

4,000kpl.4

4,000RAZEM

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

ST.SW
.2

KNNR 4
0126-04

81
d.2.1.

2

35,000mpoz.77 + poz.78

35,000RAZEM

prób
.

Obmiar dodatkowy

0,000prób
.

0

0,000RAZEM

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych

ST.SW
.2

KNNR 4
0128-02

82
d.2.1.

2

35,000mpoz.81

35,000RAZEM

przej
ście

Wypełnienie przejść p.poż ogniochronną elastyczną 
masą uszczelniającą np. CP 601S - rury o średnicy 
nom. 50 mm

ST.SW
.2kalk. własna

83
d.2.1.

2

2,000przej
ście

2

2,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. nom. 50 mm otulinami 
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (S)

ST-
IS.01

KNR 0-34
0101-20

84
d.2.1.

2

23,000mpoz.77

23,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex 
A/C gr. 20 mm (N)

ST-
IS.01

KNR 0-34
0104-10

85
d.2.1.

2

12,000mpoz.78

12,000RAZEM

kpl.Zestaw hydroforowy instalacji wody p.poż Q=2,0l/s, 
H=30mH20 N=3 kW/3x400V

ST-
IS.01

KNR 7-07
0101-02/03

86
d.2.1.

2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Instalacje kanalizacyjne45332300-62.2

Kanalizacja sanitarna2.2.1

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na 
ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach 
wciskowych niskoszumowe

ST-
IS.01

KNNR 4
0207-03

87
d.2.2.

1

102,000m102

102,000RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na 
ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach 
wciskowych niskoszumowe

ST-
IS.01

KNNR 4
0207-01

88
d.2.2.

1
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16,000m16

16,000RAZEM

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o 
śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

ST-
IS.01

KNNR 4
0211-03

89
d.2.2.

1

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o 
śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

ST-
IS.01

KNNR 4
0211-01

90
d.2.2.

1

19,000szt.19

19,000RAZEM

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 
160 mm

ST-
IS.01

KNNR 4
0213-05

91
d.2.2.

1

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych

ST-
IS.01

KNNR 4
0222-02

92
d.2.2.

1

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Wpusty ściekowe o śr. 50 mm 105x105/50ST-
IS.01

KNNR 4
0218-01

93
d.2.2.

1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Przegrody ogniowe dla rur z tworzyw sztucznych o śr. 
zewn. 110 mm

ST-
IS.01

KNR 2-
15/GEBERIT

0317-03

94
d.2.2.

1

7,000szt.7

7,000RAZEM

Baterie, punkty czerpalne i biały montaż45332400-72.3

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"ST-
IS.01

KNNR 4
0233-03

95
d.2.3

8,000kpl.8

8,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym

ST-
IS.01

KNNR 4
0230-02

96
d.2.3

8,000kpl.8

8,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. 
nominalnej 15 mm

ST-
IS.01

KNNR 4
0137-02

97
d.2.3

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa 
sztucznego na szafce

ST-
IS.01

KNNR 4
0229-05

98
d.2.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. 
nominalnej 15 mm

ST-
IS.01

KNNR 4
0137-02

99
d.2.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

kpl.Brodziki natryskoweST-
IS.01

KNNR 4
0232-02

100
d.2.3

8,000kpl.8

8,000RAZEM

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o 
śr.nominalnej 15 mm

ST-
IS.01

KNNR 4
0137-08

101
d.2.3

8,000szt.8

8,000RAZEM
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Wentylacja mechaniczna45331200-83

kpl.Nasada VBP dn200 z podstawą tłumiącą, skrzynką 
rozprężną. króćcem KPU i zasilaczem

ST-
IS.03

KNR 2-17
0205-10 +
KNR 2-17
0155-07
analogia

102
d.3

9,000kpl.9

9,000RAZEM

kpl.Szafa sterownicza dla 9 nasad VBPST-
IS.03

KNR 2-17
0205-10

kalk. własna

103
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., 
kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek 
do 35 %

ST-
IS.03

KNR 2-17
0122-02

104
d.3

47,000m247

47,000RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ 
S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %

ST-
IS.03

KNR 2-17
0122-03

105
d.3

7,500m27,5

7,500RAZEM

m2
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o 
przekroju okrągłym matą lamelową ALU gr. 40 mm 
mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 
200 mm

ST-
IS.03

KNR 9-16
0213-01

106
d.3

47,000m2
izola

cji

47

47,000RAZEM

m2
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o 
przekroju okrągłym matą lamelową ALU gr. 40 mm 
mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 
250 mm

ST-
IS.03

KNR 9-16
0213-01

107
d.3

7,500m2
izola

cji

7,5

7,500RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 
prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział 
kształtek do 35 %

ST-
IS.03

KNR 2-17
0101-06

108
d.3

3,400m23,4

3,400RAZEM

m2
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o 
przekroju prostokątnym matą lamelową ALU gr. 40 
mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek 
do 35%; obwód kanałów do 4500 mm-izolacja 
podwójna gr. 80mm

ST-
IS.03

KNR 9-16
0208-06

109
d.3

3,400m2
izola

cji

poz.108

3,400RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., 
prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział 
kształtek do 35 %

ST-
IS.03

KNR 2-17
0101-04

110
d.3

27,500m227,5

27,500RAZEM

m2
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o 
przekroju prostokątnym matą lamelową ALU 
LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na 
szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód 
kanałów do 2000 mm

ST-
IS.03

KNR 9-16
0208-04

111
d.3
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27,500m2
izola

cji

poz.110

27,500RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., 
prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział 
kształtek do 35 %

ST-
IS.03

KNR 2-17
0101-03

112
d.3

36,500m213,5 + 23

36,500RAZEM

m2
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o 
przekroju prostokątnym matą lamelową ALU 
LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na 
szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód 
kanałów do 1000 mm

ST-
IS.03

KNR 9-16
0208-02

113
d.3

36,500m2
izola

cji

poz.112

36,500RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 
mm - do przewodów stalowych i aluminiowych-kratka 
wywiewna

ST-
IS.03

KNR 2-17
0138-01
analogia

114
d.3

18,000szt.18od -3 do -1

18,000RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 
mm - do przewodów stalowych i aluminiowych-
nawiewnik

ST-
IS.03

KNR 2-17
0138-01
analogia

115
d.3

18,000szt.18od -3 do -1

18,000RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 
mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - 
400x250

ST-
IS.03

KNR 2-17
0138-02
analogia

116
d.3

10,000szt.10od -3 do -1

10,000RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe 
prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 
mm-przepustnica 200x250 z siłownikiem

ST-
IS.03

KNR 2-17
0130-02

117
d.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju 
kołowym o średnicy do 315 mm

ST-
IS.03

KNR 2-17
0210-02

118
d.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o 
obwodzie do 4000 mm - o wymiarach 400x1000

ST-
IS.03

KNR 2-17
0146-05
analogia

119
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B 
o obwodzie do 1760 mm wyrzutnia 400x400

ST-
IS.03

KNR 2-17
0143-02
analogia

120
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o 
obwodzie do 1760 mm, w układach kanałowych

ST-
IS.03

KNR 2-17
0148-04
analogia

121
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 
315 mm

ST-
IS.03

KNR 2-17
0155-03
analogia

122
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 2086



Demontaż45110000-14

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach 
spawanych o śr. 15 mm na ścianie

ST-
IS.02

KNNR 8
0410-01

128
d.4

20,000m20

20,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach 
spawanych o śr. 20 mm na ścianie

ST-
IS.02

KNNR 8
0410-02

129
d.4

10,000m10

10,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach 
spawanych o śr. 25-32 mm na ścianie

ST-
IS.02

KNNR 8
0410-03

130
d.4

14,000m14

14,000RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. 
ogrzewalnej do 5.0 m2

ST-
IS.02

KNNR 8
0422-01

131
d.4

58,000kpl.58

58,000RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów 
z demontażu na odległość 12 km i utylizacja

ST-
IS.02

KNR-W 4-01
0109-15
0109-16
analogia

132
d.4

12,000m312

12,000RAZEM
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szt.Przeciwpożarowa klapa odcinająca normalnie otwarta 
, kołnierz + siłownik zasilany napięciem 24V V/DC ze 
sprężyną powrotną, z pojedynczym wskaźnikiem 
krańcowym pozycji początku i końca oraz 
wyzwalaczem termicznym topikowy, o obwodzie do 
2000mm

ST-
IS.03

KNR 2-17
0134-01
analogia

123
d.3

5,000szt.5

5,000RAZEM

kpl.Centrala nawiewno-wywiewna NW z wymiennikiem 
obrotowym, nagrzewnicą elektryczną filtr klasy F5 
Ln=1200m3/h; dp=250Pa Lw=1200m3/h; dp=250Pa 
Qg=3kW;

ST-
IS.03

KNR 7-24
0132-10
analogia

124
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Prace regulacyjno - pomiarowe wraz z próbnym 
uruchomieniem zmontowanych instalacji i urządzeń

ST-
IS.03

KNR 2-
17KNR 2-17
kalk. własna

125
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

otw.Przebicie i zamurowanie/zabetonowanie otworów w 
stropie

ST-
IS.03

KNR 7-28
0208-02
analogia

126
d.3

4,000otw.4

4,000RAZEM

otw.Przebicie i zamurowanie otworów w ścianieST-
IS.03

KNR 7-28
0205-07
analogia

127
d.3

6,000otw.6

6,000RAZEM
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	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V22/900/1350
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V22/900/1500
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V33/600/1050
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V33/600/1200
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V33/600/1350
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V33/600/1500
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-V33/900/1200
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm-SA18/900
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm-SA15/750
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm-SA11/750
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm-SA11/600
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. nom. 15 mm do grzejników
	Obmiar: <edit>76</edit>
	RAZEM: <edit>76,000</edit>


	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: <edit>76</edit>
	RAZEM: <edit>76,000</edit>


	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm-głowica termostatyczna
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>
	RAZEM: <edit>76,000</edit>


	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.1 + poz.3 + poz.5 + poz.7 + poz.9 + poz.11</edit>
	RAZEM: <edit>291,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. nom. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
	RAZEM: <edit>22,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>
	RAZEM: <edit>27,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. nom. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>
	RAZEM: <edit>14,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
	Obmiar: <edit>poz.7 + poz.9 + poz.11</edit>
	RAZEM: <edit>228,000</edit>


	Pozycja: Wypełnienie przejść p.poż ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą np. CP 601S - rury o średnicy nom. 40 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Wypełnienie przejść p.poż ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą np. CP 601S - rury o średnicy nom. 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż pompy ciepła o mocy Q=42,8kW z buforem o pojemności V=200l, podgrzewaczem cwu o pojemności 300l, pompami obiegowymi, armaturą zabezpieczającą, regulacyjną i odcinającą
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Wykonanie odwiertów i  montaż instalacji dolnego źródła
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
	Dział:Instalacje wody
	Dział:Instalacja wody użytkowej
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-wz
	Obmiar: <edit>105</edit>
	RAZEM: <edit>105,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-wz
	Obmiar: <edit>44</edit>
	RAZEM: <edit>44,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-wz
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-wz
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-wz
	Obmiar: <edit>17</edit>
	RAZEM: <edit>17,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-cwu
	Obmiar: <edit>115</edit>
	RAZEM: <edit>115,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-cwu
	Obmiar: <edit>31</edit>
	RAZEM: <edit>31,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-cwu
	Obmiar: <edit>11</edit>
	RAZEM: <edit>11,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-cwu
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,000</edit>


	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>26</edit>
	RAZEM: <edit>26,000</edit>


	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm-zawór elektromagnetyczny normalnie otwarty
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>51</edit>
	RAZEM: <edit>51,000</edit>


	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>poz.47 + poz.48 + poz.49 + poz.50 + poz.51 + poz.52 + poz.53 + poz.54 + poz.55</edit>
	RAZEM: <edit>347,000</edit>


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.62</edit>
	RAZEM: <edit>347,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. nom. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (S)
	Obmiar: <edit>poz.51</edit>
	RAZEM: <edit>17,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex A/C lub otulinami Thermaflex A/C i matami (płytami) Thermasheet A/C - gr. izolacji 38 mm
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 30 mm (S)
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>
	RAZEM: <edit>11,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>
	RAZEM: <edit>44,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 25 mm (P)
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>
	RAZEM: <edit>31,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J)
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>
	RAZEM: <edit>105,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>
	RAZEM: <edit>115,000</edit>


	Pozycja: Wypełnienie przejść p.poż ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą np. CP 601S - rury o średnicy nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Zabezpieczenia przeciwpożarowe w przepustach instalacyjnych - rury DN 32 mm (dla jednej rury)
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Zabezpieczenia przeciwpożarowe w przepustach instalacyjnych - rury DN 25 mm (dla jednej rury)
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zabezpieczenia przeciwpożarowe w przepustach instalacyjnych - rury DN 20 mm (dla jednej rury)
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>



	Dział:Instalacja wody hydrantowej
	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>23</edit>
	RAZEM: <edit>23,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.80</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Szafki hydrantowe naścienne - Zawór hydrantowy HP-25 o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Obmiar: <edit>poz.77 + poz.78</edit>
	RAZEM: <edit>35,000</edit>

	Obmiar: Obmiar dodatkowy
	Obmiar: <edit>0</edit>
	RAZEM: <edit>0,000</edit>


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.81</edit>
	RAZEM: <edit>35,000</edit>


	Pozycja: Wypełnienie przejść p.poż ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą np. CP 601S - rury o średnicy nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. nom. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (S)
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>
	RAZEM: <edit>23,000</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Zestaw hydroforowy instalacji wody p.poż Q=2,0l/s, H=30mH20 N=3 kW/3x400V
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Instalacje kanalizacyjne
	Dział:Kanalizacja sanitarna 
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych niskoszumowe
	Obmiar: <edit>102</edit>
	RAZEM: <edit>102,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych niskoszumowe
	Obmiar: <edit>16</edit>
	RAZEM: <edit>16,000</edit>


	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>19</edit>
	RAZEM: <edit>19,000</edit>


	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,000</edit>


	Pozycja: Wpusty ściekowe o śr. 50 mm 105x105/50
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Przegrody ogniowe dla rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,000</edit>



	Dział:Baterie, punkty czerpalne i biały montaż
	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>

	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Brodziki natryskowe
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>



	Dział:Wentylacja mechaniczna
	Pozycja: Nasada VBP dn200 z podstawą tłumiącą, skrzynką rozprężną. króćcem KPU i zasilaczem
	Obmiar: <edit>9</edit>
	RAZEM: <edit>9,000</edit>


	Pozycja: Szafa sterownicza dla 9 nasad VBP
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>47</edit>
	RAZEM: <edit>47,000</edit>


	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>7,5</edit>
	RAZEM: <edit>7,500</edit>


	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
	Obmiar: <edit>47</edit>
	RAZEM: <edit>47,000</edit>


	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 250 mm
	Obmiar: <edit>7,5</edit>
	RAZEM: <edit>7,500</edit>


	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>3,4</edit>
	RAZEM: <edit>3,400</edit>


	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm-izolacja podwójna gr. 80mm
	Obmiar: <edit>poz.108</edit>
	RAZEM: <edit>3,400</edit>


	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>27,5</edit>
	RAZEM: <edit>27,500</edit>


	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm
	Obmiar: <edit>poz.110</edit>
	RAZEM: <edit>27,500</edit>


	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>13,5 + 23</edit>
	RAZEM: <edit>36,500</edit>


	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm
	Obmiar: <edit>poz.112</edit>
	RAZEM: <edit>36,500</edit>


	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych-kratka wywiewna
	Obmiar: <edit>18</edit>
	RAZEM: <edit>18,000</edit>


	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych-nawiewnik
	Obmiar: <edit>18</edit>
	RAZEM: <edit>18,000</edit>


	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - 400x250
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,000</edit>


	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm-przepustnica 200x250 z siłownikiem
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - o wymiarach 400x1000
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1760 mm wyrzutnia 400x400
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1760 mm, w układach kanałowych
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Przeciwpożarowa klapa odcinająca normalnie otwarta , kołnierz + siłownik zasilany napięciem 24V V/DC ze sprężyną powrotną, z pojedynczym wskaźnikiem krańcowym pozycji początku i końca oraz wyzwalaczem termicznym topikowy, o obwodzie do 2000mm
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,000</edit>


	Pozycja: Centrala nawiewno-wywiewna NW z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą elektryczną  filtr klasy F5 Ln=1200m3/h; dp=250Pa Lw=1200m3/h; dp=250Pa Qg=3kW;
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Prace regulacyjno - pomiarowe wraz z próbnym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urządzeń
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Przebicie i zamurowanie/zabetonowanie otworów w stropie
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Przebicie i zamurowanie otworów w ścianie
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>



	Dział:Demontaż
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm na ścianie
	Obmiar: <edit>20</edit>
	RAZEM: <edit>20,000</edit>


	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm na ścianie
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,000</edit>


	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm na ścianie
	Obmiar: <edit>14</edit>
	RAZEM: <edit>14,000</edit>


	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
	Obmiar: <edit>58</edit>
	RAZEM: <edit>58,000</edit>


	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów z demontażu na odległość 12 km i utylizacja
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>






