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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty ziemne

1
d.1

KNNR-W 10
2402-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2

(76 * 0,8) m2 60,800

RAZEM 60,800

2
d.1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

(104,2 * 0,8) m3 83,360

RAZEM 83,360

3
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość
warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

(104,2 * 0,8) m3 83,360

RAZEM 83,360

4
d.1

KNR AT-11
0109-03

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8
m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3

m3

(104,2 * 0,8) m3 83,360

RAZEM 83,360

5
d.1

KNR 2-01
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

(104,2 * 0,8) m3 83,360

RAZEM 83,360

6
d.1

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat. I-III

m2

poz.1 m2 60,800

RAZEM 60,800

7
d.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na
terenie płaskim

m3

poz.1 m3 60,800

RAZEM 60,800

2 Nawierzchnia z tłucznia

8
d.2

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2

(22,3 * 0,8) m2 17,840

RAZEM 17,840

9
d.2

KNNR 6
0204-01

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr.
po uwałowaniu 10 cm

m2

(22,3 * 0,8) m2 17,840

RAZEM 17,840

10
d.2

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr.
po uwałowaniu 10 cm

m2

(22,3 * 0,8) m2 17,840

RAZEM 17,840

3 Nawierzchnia z kostki betonowej

11
d.3

KNNR 6
0803-06

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
regularnej na podsypce piaskowej

m2

(5,9 * 0,8) m2 4,720

RAZEM 4,720

12
d.3

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

(5,9 * 0,8) m2 4,720

RAZEM 4,720

13
d.3

KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

(5,9 * 0,8) m2 4,720

RAZEM 4,720
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.3
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

(5,9 * 0,8) m2 4,720

RAZEM 4,720

4 Instalacja doziemna gazu

15
d.4

KNR-W 2-19
0301-04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr.
nominalnej 40 mm z rur w zwojach

m

104,2 m 104,200

RAZEM 104,200

16
d.4

KNR-W 2-19
0303-04

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych (mufa)

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

17
d.4

KNR-W 2-19
0303-04

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych (kolano 45 st.)

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

18
d.4

KNR-W 2-19
0303-04

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych (kolano 90 st.)

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

19
d.4

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m

104,2 m 104,200

RAZEM 104,200

20
d.4

KNR AT-14
0110-12

Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do
2 kg

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

21
d.4

KNR-W 2-19
0220-01

Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy
domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

5 Instalacja gazowa wewnątrz budynku

22
d.5

KNR INSTAL
0202-05

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm
(gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach
niemieszkalnych (lutowanie twarde)

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

23
d.5

KNR INSTAL
0202-03

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm
(gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach
niemieszkalnych (lutowanie twarde)

m

4,0 m 4,000

RAZEM 4,000

24
d.5

KNR INSTAL
0206-04

Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 25 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

25
d.5

KNR INSTAL
0206-03

Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 20 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

26
d.5

KNR INSTAL
0206-02

Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

27
d.5

KNR 7-28
0203-05

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 2
1/2 ceg.

otw.

2 otw. 2,000

RAZEM 2,000

28
d.5

KNR 7-28
0211-01

Osadzenie w gotowych otworach w ścianach wsporników
o masie do 10 kg

szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

29
d.5

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

(poz.22 + poz.23) m2 19,000

RAZEM 19,000

30
d.5

KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.29 m2 19,000

RAZEM 19,000

6 Instalacja centralnego ogrzewania

31
d.6

KNR INSTAL
0301-07

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 35 mm (gr.
ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde)

m

7,5 m 7,500

RAZEM 7,500

32
d.6

KNR INSTAL
0301-05

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

m

(5,5 + (6 * 3,5) + (3,25 * 2) + (2,5 * 2)) m 38,000

RAZEM 38,000

33
d.6

KNR INSTAL
0301-06

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 28 mm (gr.
ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

m

(4 * 2) + (8,7 * 2) + (6,6 * 2) m 38,600

RAZEM 38,600

34
d.6

KNR INSTAL
0301-04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

m

6 + 2 * 0,5 m 7,000

RAZEM 7,000

35
d.6

KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm kpl.

6 kpl. 6,000

RAZEM 6,000

36
d.6

KNR 2-15
0419-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

37
d.6

KNR 0-35
0223-05

uwaga pod
tablicą

Kotły grzewcze gazowe wiszące dwufunkcyjne o mocy do
24 kW kocioł z zamkniętą komorą spalania lub
kondensacyjny

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

38
d.6

KNR 2-15
0112-01

Automatyczny odpowietrznik szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

39
d.6

KNR 7-28
0203-05

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 2
1/2 ceg.

otw.

8 otw. 8,000

RAZEM 8,000

40
d.6

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

poz.31 + poz.32 + poz.33 + poz.34 m 91,100

RAZEM 91,100

41
d.6

KNR INSTAL
0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach
niemieszkalnych

m

poz.40 m 91,100

RAZEM 91,100

42
d.6

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43

d.6
KNR INSTAL

0309-02
Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o śr. nom.
15 mm

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

7 Instalacja wodociągowa

44
d.7

KNR INSTAL
0102-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0
mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

(14,5 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2) m 27,300

RAZEM 27,300

45
d.7

KNR INSTAL
0102-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0
mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

5,5 + 3,2 + 1 m 9,700

RAZEM 9,700

46
d.7

KNR 7-28
0203-05

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 2
1/2 ceg.

otw.

3 otw. 3,000

RAZEM 3,000

47
d.7

KNR INSTAL
0105-01

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych
(wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr. nom. 15 mm

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

8 Instalacja kanalizacyjna

48
d.8

KNR 0-13
0228-01

Rurociągi o śr. 50 mm m

6,5 + 1,2 + 3,2 + 3,2 m 14,100

RAZEM 14,100

49
d.8

KNP 05 0453
-03.01

Pompy ręczne skrzydełkowe lub tłokowe o śr. króćca 40-
50 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>(76 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	Obmiar: <edit>(104,2 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>(104,2 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
	Obmiar: <edit>(104,2 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>(104,2 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:Nawierzchnia z tłucznia
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>(22,3 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm
	Obmiar: <edit>(22,3 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm
	Obmiar: <edit>(22,3 * 0,8)</edit>


	Dział:Nawierzchnia z kostki betonowej
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>(5,9 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie
	Obmiar: <edit>(5,9 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>(5,9 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>(5,9 * 0,8)</edit>


	Dział:Instalacja doziemna gazu
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 40 mm z rur w zwojach
	Obmiar: <edit>104,2</edit>

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (mufa)
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (kolano 45 st.)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (kolano 90 st.)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>104,2</edit>

	Pozycja: Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 2 kg
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja gazowa wewnątrz budynku
	Pozycja: Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
	Obmiar: <edit>4,0</edit>

	Pozycja: Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Osadzenie w gotowych otworach w ścianach wsporników o masie do 10 kg
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>(poz.22 + poz.23)</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>


	Dział:Instalacja centralnego ogrzewania 
	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 35 mm (gr. ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde)
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)
	Obmiar: <edit>(5,5 + (6 * 3,5) + (3,25 * 2) + (2,5 * 2))</edit>

	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 28 mm (gr. ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)
	Obmiar: <edit>(4 * 2) + (8,7 * 2) + (6,6 * 2)</edit>

	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)
	Obmiar: <edit>6 + 2 * 0,5</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kotły grzewcze gazowe wiszące dwufunkcyjne o mocy do 24 kW kocioł z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Automatyczny odpowietrznik
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o.
	Obmiar: <edit>poz.31 + poz.32 + poz.33 + poz.34</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:Instalacja wodociągowa
	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>(14,5 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2)</edit>

	Pozycja: Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>5,5 + 3,2 + 1</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacyjna
	Pozycja: Rurociągi o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>6,5 + 1,2 + 3,2 + 3,2</edit>

	Pozycja: Pompy ręczne skrzydełkowe lub tłokowe o śr. króćca 40-50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>





