
CPV 45210000-2 Roboty w zakresie budynków.
Zak ad Us ug Komunalnych w W gli cu

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Zmiana sposobu ogrzewania budynku O rodka Zdrowia w Ruszowie 
ADRES INWESTYCJI   :     Dzia ka nr 369 ul. aga ska, 59-940 W gliniec
INWESTOR   :     Gmina W gliniec
ADRES INWESTORA   :     Gmina W gliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 W gliniec
ADRES WYKONAWCY   :     ,  

SPORZ DZI  KALKULACJE   :     mgr in . Krzysztof Polewski
DATA OPRACOWANIA   :     16.07.2018

Ogó em warto  kosztorysowa robót   :                z

ownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2018

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje  wykonanie instalacji wewn trznej gazowej z monta em kot a gazowego dwufunkcyjnego wraz z przewodem spalinowym dwu-
pa szczowym oraz przewodem wentylacyjnym.\
Zakres robót obejmuje tak e pod czenie zamontowanego kot a do istniej cej instalacji c.o.
Wykonanie instalacji gazowej wewn trzej obejmuje w skrzynki wykonanie instalacji gazowej od szafki na ciennej na elewacji budynku do kot a.
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KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty instalacyjne i towarzysz ce

1 budynek OZ w Ruszowie na dzia ce 369 ul. aga ska nr 2
1

d.1
KNR 2-15W
215W030802
0000

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o rednicy
przy cza 25 mm,na cianie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
40103330400
00

Przebicie otworów w cianach na zaprawie wapiennej o grubo ci 2 cegie szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR 2-15W
215W030203
0000

Ruroci gi stalowe o rednicy nominalnej 25 mm o po czeniach gwintowanych,na
cianach w budynkach niemieszkalnych

m

9.8 m 9.800
RAZEM 9.800

4
d.1

KNR 2-15U
215U0203050
000

Podej cie do grzejnika gazowego wody przep ywowej,wieloczerpalnego o mocy po-
nad 35 kW,o rednicy zewn trznej rurymiedzianej 22 mm dla instalacji centralnego
ogrzewania i cwu

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 2-15
21503120200
00

Kocio  gazowy dwufunkcyjny z zamkni  komor  spalania i czujnikam pogodowymi i
temperatury wewetrznej z zasobnikiem wody ciep ej min. 20l. o obci eniu 21000
kcal/h

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 2-02
20205130100
00

system wentylacyjno - spalinowy dla kot ów centralnego ogrzewania gazowych z rura-
mi wspó rodkowymi montowany  wna cianie budynku o d ugo ci oko o 7,00 m.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 2-02
20205130100
00

system wentylacyjny z rurami wspó rodkowymi izolowanymi we  mineraln  grubo -
ci 5 cm montowany  wna cianie budynku o d ugo ci 4,0 m.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 2-15U
215U0206040
000

Zawory gazowe kulowe,mosi ne o rednicy nominalnej 25 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR 2-15I
215I0403030
100

Ruroci g z rur stalowych instalacyjnych o po czeniach spawanych,na cianach bu-
dynku,rury o rednicy nominalnej 32 mm. Po czenie kot a gazowego z istniej  ins-
talacj  kot a na paliwo sa e z wykonaniem przej cia przez strop w kierunku piwnicy
budynku

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1

KNR 2-15I
215I0408030
000

Zawór przelotowy prosty mosi ny o rednicy 25 mm - po czenie gwintowane szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR 2-02
20208080200
00

Tynki cementowe III kategorii,na s upach,wykonywane r cznie. m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1

KNR 4-01
40103040100
00

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach z ceg y na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej /wapno suchogaszone/

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 2-19W
219W022002
0000

Próby szczelno ci i wytrzyma ci przy czy domowych m

9 m 9.000
RAZEM 9.000
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