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Kosztorys Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
1 Rozdział DEMONTAŻE

Element Element

1 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub 
przełącznik 1 biegunowy) szt. 11,000

2 KNR 403/1129/2 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt. 1,000

3 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych szt. 25,000

4 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt. 8,000

5 KNR 403/1121/9 Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A szt. 31,000

6 KNR 403/1120/3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z 
odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 szt. 16,000

7 KNR 403/1138/6 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, 
goncie szt. 25,000

8 KNR 403/1137/4 Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej - roboty w budowlach 
na wys. 4-12 m
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,100 szt. 28,000

9 KNR 403/1140/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu 
stromym m 45,000

10 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na 
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowle o wys.do 12 m
R = 1,050   M = 1,000   S = 1,050 m 28,000
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2 Rozdział TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ-ty
Element Element

11 KNNR 5/405/6 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie - TABLICA TE szt. 1,000

12 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sterownik szt. 1,000

13 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 9,000

14 KNNR 5/1203/11 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 5,000

15 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 60,000

16 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 5,000

17 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 20,000

18 KNNR 5/707/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 20,000

19 KNNR 5/702/2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 5,000

20 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 10,000

21 KNNR 5/715/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem m 10,000

22 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 10,000

23 KNNR 5/405/6 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie szt. 1,000

24 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 5,000

25 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 41,000

26 KNNR 
5/1203/10

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
szt.żył 10,000

27 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 5,000

28 KNNR 
5/1209/10

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
otw. 2,000

29 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - YKY-żo 5x25 - analogia m 32,000

30 KNNR 5/405/6 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie szt. 1,000

31 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 5,000

32 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 46,000

33 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 40,000

34 KNNR 
5/1209/10

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
otw. 3,000

35 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - YDYżo 5x10 - analogia m 42,000

36 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
zabetonowanie - Tablica T2 szt. 1,000

37 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 5,000

38 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 12,000

39 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 15,000

40 KNNR 
5/1209/10

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
otw. 3,000

41 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - YDYżo 5x10 - analogia m 15,000

42 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 60,000

43 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 20,000

44 KNR 508/803/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm - pod kotwy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 75,000

45 KNR 403/1016/7 Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w stropie - kotwy PH90 szt. 75,000

46 KNR 508/704/5 Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża 
na stropie (1 mocowanie) - obejma obo 1015/9
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 75,000

47 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - HDGs 2x1 mm2 m 25,000

48 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 20,000

49 KNNR 5/306/2 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Pożarowy wyłacznik prądu szt. 1,000

50 KNNRW 9/607/1 Szyna wyrównania potencjałów (miejscowa szyna uziemiająca) szt. 1,000

51 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 5,000

52 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - LgY 16 mm2 m 15,000

53 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 5,000

54 KNNR 5/611/3 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w 
wykopie szt. 1,000

55 KNNR 5/612/5 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt szt. 1,000

56 KNNR 5/613/2 Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm szt. 5,000

57 KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - koryto 100 m 84,000

58 KNNR 5/1105/8 Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - koryto 150 m 24,000

59 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów m 12,000
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60 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów m 6,000

61 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 2,000

62 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - YDYżo 3x4 m 3,000

63 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 2,000

64 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zegar astronomiczny szt. 1,000

65 KNNR 5/407/1 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt. 3,000

66 KNNR 5/407/3 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt. 1,000
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3 Rozdział INSTALACJA OŚWIETLENIA
Element Element

67 KNNR 5/1209/6 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 10,000

68 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 1 300,000

69 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - przewód YDYżo 3x1,5 m 1 000,000

70 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - przewód YDYżo 4x1,5 m 250,000

71 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - przewód YDYżo 5x1,5 m 150,000

72 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 
bez mocowania - YStY 2x1 m 200,000

73 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 
bez mocowania - YDYżo 3x1,5 m 350,000

74 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 1 300,000

75 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym szt. 31,000

76 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 33,000

77 KNNR 5/306/2 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - kaseta sterująca szt. 2,000

78 KNNR 5/306/2 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik pojedynczy szt. 10,000

79 KNNR 5/306/2 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik schodowy szt. 12,000

80 KNNR 5/306/3 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 9,000

81 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (Oprawa A1) kpl. 6,000

82 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (Oprawa A2) kpl. 20,000

83 KNNR 5/503/3 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W (Oprawa B1) kpl. 25,000

84 KNNR 5/503/3 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W (Oprawa B2) kpl. 14,000

85 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W (Oprawa D1) kpl. 6,000

86 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W (Oprawa D2) kpl. 25,000

87 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W (Oprawa D3) kpl. 3,000

88 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (Oprawa E1) kpl. 11,000

89 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (Oprawa EW1) kpl. 15,000

90 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (Oprawa EW2) kpl. 2,000

91 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (Oprawa AW1) kpl. 7,000

92 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (Oprawa AW2) kpl. 6,000

93 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (Oprawa AW3) kpl. 32,000

94 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (Oprawa AW4) kpl. 1,000

95 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (Oprawa AW5) kpl. 19,000

96 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (Oprawa AW6) kpl. 6,000

97 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa ( 40W) kpl. 11,000

98 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa ( LED S1) kpl. 18,000

99 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa ( LED S2) kpl. 7,000

100 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 3,000

101 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 15,000

102 KNNR 5/713/1 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY-żo 3x1,5 m 20,000

103 KNNR 5/702/2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 3,000

104 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 64W 4000K kpl. 1,000
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4 Rozdział INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ ZASILANIA ODBIORNIKOW STAŁYCH
Element Element

105 KNNR 5/1209/6 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 15,000

106 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 850,000

107 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym szt. 116,000

108 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 116,000

109 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności 
do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt. 111,000

110 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o 
obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt. 5,000

111 KNNR 5/308/10 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane 
o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 szt. 3,000

112 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw gniazd ZG1 szt. 2,000

113 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 m 1 200,000

114 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - YDYżo 5x2,5 mm2 m 60,000

115 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - YDYżo 5x6 mm2 m 50,000

116 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 850,000
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5 Rozdział SAP
Element Element

117 KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt. 5,000
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6 Rozdział INSTALACJA ODGROMOWA
Element Element

118 KNR 201/701/2 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 10,000

119 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 24,000

120 KNR 201/704/2 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 10,000

121 KNNR 5/601/1 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - dach o 
pochyleniu połaci ponad 40 st.
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,000 m 55,000

122 KNNR 5/609/3 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim - iglica kominowa szt 1,000

123 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu szt. 2,000

124 KNNR 5/601/4 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe w rurkach ochronnych pod tynkiem mocowane na 
wspornikach wstrzeliwanych m 26,000

125 KNNR 5/612/6 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik szt. 4,000
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 Rozdział POMIARY
Element Element

126 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,000

127 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 3,000

128 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000

129 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar 62,000

130 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000

131 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar 10,000

132 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000

133 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt. 148,000

134 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1,000

135 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 9,000

136 KNNR 5/1304/4 Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego kpl. 1,000

137 KNNR 5/1304/4 Pomiar natężenia oświetlenia użytkowego kpl. 1,000


