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Kosztorys GMINNY OŚRODEK KULTURY
1 Rozdział BRANŻA SANITARNA
1.1 Grupa INSTALACJA WODOCIĄGOWA I HYDRANTOWA
1.1.1 Element ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I 

HYDRANTOWEJ
1.1.1.1 KNRW 

215/137/1
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm

szt. 7,00

1.1.1.2 KNRW 
215/106/2

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 9,00

1.1.1.3 KNRW 
215/106/3

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 12,00

1.1.1.4 KNRW 
215/106/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 25,00

1.1.1.5 KNRW 
215/112/1

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 43,00

1.1.1.6 KNRW 
215/112/2

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 24,00

1.1.1.7 KNRW 
215/112/3

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 2,00

1.1.1.8 KNRW 
215/112/4

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 2,00

1.1.1.9 KNRW 
215/116/1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym 
o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 14,00

1.1.1.10 KNRW 
215/119/1

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z 
tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 15,00

1.1.1.11 KNRW 
215/140/3

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm
kpl. 1,00

1.1.1.12 KNRW 
215/122/3

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o 
śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych kpl. 1,00

1.1.1.13 KNRW 
215/132/1

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - ćwierćobrotowe szt. 30,00

1.1.1.14 KNRW 
215/132/2

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm szt. 2,00

1.1.1.15 KNRW 
215/132/3

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o śr. nominalnej 25 mm szt. 2,00

1.1.1.16 KNRW 
215/130/7

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 
nominalnej 65 mm szt. 1,00

1.1.1.17 KNRW 
215/130/6

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 
nominalnej 50 mm szt. 1,00

1.1.1.18 KNRW 
215/130/1

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 
nominalnej 15 mm - zawór antyskażeniowy szt. 1,00

1.1.1.19 KNRW 
215/130/5

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 
nominalnej 40 mm - zawór antyskażeniowy szt. 1,00

1.1.1.20 KNRW 
215/120/1

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 20 mm szt. 6,00

1.1.1.21 KNRW 
215/121/1

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 6,00

1.1.1.22 KNRW 
215/142/1

Szafki hydrantowe naścienne
szt. 1,00

1.1.1.23 KNRW 
215/116/2

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym 
o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 7,00

1.1.1.24 KNRW 
215/135/1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
szt. 2,00



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004FB8F)
strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.25 KNR 35/128/28 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn.
rurociągu 22 mm m 93,00

1.1.1.26 KNR 35/128/29 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn.
rurociągu 25 mm m 12,00

1.1.1.27 KNR 35/128/30 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn.
rurociągu 35 mm m 50,00

1.1.1.28 KNR 35/128/31 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn.
rurociągu 42 mm m 20,00

1.1.1.29 KNR 35/128/32 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn.
rurociągu 54 mm m 79,00

1.1.2 Element ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
1.1.2.1 KNRW 

402/141/1
Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej

szt. 2,00

1.1.2.2 KNRW 
402/120/1

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
m 23,50

1.1.2.3 KNRW 
402/120/2

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm
m 12,40

1.1.2.4 KNRW 
402/120/3

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm
m 24,00

1.1.2.5 KNRW 
402/141/1

Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej
szt. 6,00

1.1.2.6 KNRW 
402/142/1

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm
szt. 5,00

1.1.2.7 KNRW 
402/152/5

Demontaż  termy elektrycznej
szt. 1,00

1.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.2.1 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.2.1.1 KNRW 

215/203/2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych m 4,57

1.2.1.2 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych m 5,65

1.2.1.3 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych m 12,32

1.2.1.4 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 29,30

1.2.1.5 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 19,13

1.2.1.6 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 43,85

1.2.1.7 KNRW 
215/233/3

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl. 4,00

1.2.1.8 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych podej. 4,00

1.2.1.9 KNRW 
215/234/2

Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym
kpl. 2,00

1.2.1.10 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 7,00

1.2.1.11 KNRW 
215/218/1

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
szt. 3,00

1.2.1.12 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 9,00

1.2.1.13 KNRW 
215/229/5

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
szt. 1,00

1.2.1.14 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 1,00

1.2.1.15 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl. 7,00

1.2.1.16 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 13,00

1.2.1.17 KNRW 
215/215/2

Osadniki deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub 
folią aluminiową o śr. 150 mm szt. 2,00



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004FB8F)
strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.1.18 KNRW 
215/222/1

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
szt. 2,00

1.2.1.19 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 5,00

1.2.1.20 KNRW 
215/213/4

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm
szt. 2,00

1.2.1.21 KNRW 
215/213/5

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt. 5,00

1.2.1.22 KNRW 
215/216/4

Wpust liniowy   - 30m
szt. 30,00

1.2.2 Element ROBOTY DEMONTAŻOWE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.2.2.1 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach 

budynku m 29,30

1.2.2.2 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach 
budynku m 55,00

1.2.2.3 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 16,00

1.2.2.4 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm szt. 3,00

1.2.2.5 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt. 9,00

1.2.2.6 KNRW 
402/234/8

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i 
odpływowych - ustęp z miską porcelanową kpl. 9,00

1.2.2.7 KNRW 
402/234/6

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i 
odpływowych - umywalka kpl. 11,00

1.2.2.8 KNRW 
402/234/1

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i 
odpływowych - pisuar kpl. 3,00

1.2.2.9 KNRW 
402/234/4

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i 
odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw 
sztucznych kpl. 1,00

1.2.2.10 KNRW 
402/236/2

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
msc. 5,00

1.2.2.11 KNR 401/528/1 Uzupełnienia o długości do 1 m rur spustowych kwadratowych z blachy z cynku 
o obwodzie do 50 cm m 12,32

1.2.2.12 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3 1,13

1.2.2.13 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z 
odrzuceniem na odl.do 3 m m3 9,02

1.2.2.14 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - 
zasypanie ziemią z ukopów m3 6,76

1.2.2.15 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - 
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 2,26

1.2.3 Grupa INSTALACJA ODWODNIENIA
1.2.3.1 Element INSTALACJA ODWODNIENIA Z POŁACI DACHOWYCH-STUDNIE 

CHŁONNE
1.2.3.1.1 KNR 201/125/3 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez 

darni z przewozem taczkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 36,40

1.2.3.1.2 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na 
odkład w gruncie kat.III m3 27,32

1.2.3.1.3 KNR 201/202/2 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 48,12

1.2.3.1.4 KNR 201/214/2 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi 
kat.III-IV m3 42,64

1.2.3.1.5 KNRW 
218/513/5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o 
głębok. 3m stud. 4,00

1.2.3.1.6 KNRW 
218/513/6

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m] 
stud. 1,00

1.2.3.1.7 KNRW 
218/524/1

wpust liniowy deszczowy K150 osadnikiem i syfonem
m 30,00

1.2.3.1.8 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
m 26,71

1.2.3.1.9 KNRW 
402/214/6

Czyszczak kanalizacyjny z PVC, wstawienie, Fi˙160˙mm
szt 8,00
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1.2.3.1.10 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm oraz zasypka 
filtracyjna do wypełnienia studni m3 13,19

1.2.3.1.11 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III m3 29,38

1.2.3.1.12 Opłata za wysypisko m3 42,64


