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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.2   SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"  - instalacje sanitarne  -  ETAP  "Il"

1 Roboty montażowe instalacji c.o. 1 18
2 Wentylacja 19 23
3 UZUPEŁNIENIE  ZAKRESU  RZECZOWEGO  -  ogrzewanie  podłogowe 24 25
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"  - instalacje sanitarne  -  ETAP  "Il"

1 Roboty montażowe instalacji c.o.
1

d.1
KNR INSTAL
0301-03

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

96,00 m 96,000
RAZEM 96,000

2
d.1

KNR INSTAL
0301-04

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

m

38,00 m 38,000
RAZEM 38,000

3
d.1

KNR INSTAL
0301-05

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

m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

4
d.1

KNR INSTAL
0305-08

Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne
na ścianach

szt

poz.18 szt 11,000
RAZEM 11,000

5
d.1

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o.- dwukrotne m

poz.1+poz.2+poz.3 m 159,000
RAZEM 159,000

6
d.1

KNR INSTAL
0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m

poz.5 m 159,000
RAZEM 159,000

7
d.1

KNZ 15 25-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 15 mm m

poz.1 m 96,000
RAZEM 96,000

8
d.1

KNZ 15 26-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 18 mm m

poz.2 m 38,000
RAZEM 38,000

9
d.1

KNZ 15 27-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 22 mm m

poz.3 m 25,000
RAZEM 25,000

10
d.1

KNR INSTAL
0308-04

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1

KNR INSTAL
0308-03

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.1

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

13
d.1

KNR INSTAL
0309-07 anal

Montaż głowic termostycznych szt.

poz.18 szt. 11,000
RAZEM 11,000

14
d.1

KNR INSTAL
0309-02

Zawór REGULUX fi 15 szt.

poz.13*2 szt. 22,000
RAZEM 22,000

15
d.1

KNR 2-15
0419-02

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ CosmoNova - 11KV/500/520 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1

KNR 2-15
0419-02

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ CosmoNova - 11KV/600/520 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1

KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ CosmoNova - 22KV/900/1200 kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

18
d.1

KNR INSTAL
0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regu-
lacji

urządz.

poz.15 urządz. 2,000
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.16 urządz. 1,000
poz.17 urządz. 8,000

RAZEM 11,000
2 Wentylacja 

19
d.2

KNR 2-17
0140-01
analogia

Wywiew fi 150 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNR 2-17
0137-01
analogia

Nawiew 200x200 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNR 2-17
0208-01

Montaż wentylatora EDM-80 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.2

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.160 mm - udzial
kształtek do 55 %

m2

4,00*0,518 m2 2,072
RAZEM 2,072

23
d.2

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

3 45331100-7 UZUPEŁNIENIE  ZAKRESU  RZECZOWEGO  -  ogrzewanie  podłogowe
24
d.3

kalkulacja
włsana

Zaprojektowanie  i  wykonania  instalacji  ogrzewania  podłogowego  z  włączeniem
do  rozdzielaczy  systemowyc.  Projekt  musi  uzyskać  aprobate  zamawiajacego
(Ogrzewanie  podłogowe-
W  pomieszczeniu  0.1, 0.2,  0.3,  0.4  na  całej  powierzchni  oraz   0.9  
na  powierzchni  podstawowego  ciągu  komunikacyjnego  o  powierzchni  
60,36  [m2]  zastosować  ogrzewanie  podłogowe  o  parametrach:  maksymal-
na temperatura podłogi  dla strefy pobytowej 28 [°C],   maksymalny spadek tempe-
ratury wody dla strefy pobytowej ?t = 10 K,  temperatura  wody  zasilającej  -  45 [°
C].

Ogrzewanie  budynku  wydzielone  na  rozdzielaczu  osobno  w  zakresie:
a/  ogrzewanie  grzejnikowe:

- pomieszczenia  klubu  seniora  (0.8),
- pomieszczenia  biblioteki  (0.9)  i  pom.  socjalnego  (0.6),
- strefy  wejściowej:  wiatrołap  (0.1)  i  komunikacja  (0.2).

b/  ogrzewanie  podłogowe:
- pomieszczenie  biblioteki  (0.9)  -  4  strefy  po  100  [m],

- wiatrołap  (0.1)  -  1 strefa  po  80  [m].
- komunikacja  (0.2)  -  1 strefa  po  70  [m].

- WC  (0.3)  -  1  strefa  po  30  [m].
- WC  z  możliwością  korzystania  osób  niepełnosprawnych  -  1  strefa  50

[m].

Wykonawca  zapewni  kompletną  dokumentację  powykonawczą  wykonanej
instalacji  c.o.  i  przekaże  ją  jako  dokument  odbiorowy  Zamawiającemu).

m2

40,56+2,95+5,92+9,97+5,96<powierzchnia  ogrzewania  podłogowego> m2 65,360
RAZEM 65,360

25
d.3

kalkulacja
własna

Wzrost  koztów  instalacji  c.o.  z  tytułu  wymogów  Zamawiającego  określonych
w  SIWZ.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"  - instalacje sanitarne  -  ETAP  "Il"

1 Roboty montażowe instalacji c.o.
1

d.1
KNR INSTAL
0301-03

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.
zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m 96,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5332

-- Materiały --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.

zew. 15 mm
m 1,0400

6401499 łączniki kielichowe miedziane o śr.zew.
15 mm

szt 0,7600

5654199 tuleje ochronne z PCV do rur miedzia-
nych

szt. 0,3000

6602099 uchwyty stalowe z wkładką elastyczną
do rur miedzianych

szt 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0036

Razem pozycja 1 96,000
2

d.1
KNR INSTAL
0301-04

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

m 38,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5652

-- Materiały --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.

zew. 18 mm
m 1,0400

6401499 łączniki kielichowe miedziane o śr.zew.
18 mm

szt. 0,6900

5654199 tuleje ochronne z PCV do rur miedzia-
nych

szt. 0,3000

6602099 uchwyty stalowe z wkładką elastyczną
do rur miedzianych'

szt. 0,8500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0041

Razem pozycja 2 38,000
3

d.1
KNR INSTAL
0301-05

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

m 25,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6050

-- Materiały --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.

zew. 22 mm
m 1,0300

6401499 łączniki kielichowe miedziane o śr.zew.
22 mm

szt. 0,6100

5654199 tuleje ochronne z PCV do rur miedzia-
nych

szt. 0,3000

6602099 uchwyty stalowe z wkładką elastyczną
do rur miedzianych'

szt. 0,8000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0045

Razem pozycja 3 25,000
4

d.1
KNR INSTAL
0305-08

Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do
grzejnika c.o. płytowego - podłączenie
dolne na ścianach

szt 11,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,7700

-- Materiały --
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
6401299 złączki kielichowe miedziane o śr.zew.

15 mm
szt 4,0000

6460599 złączki zaciskowe gwintowane mosięż-
ne o śr.zew. 15 mm

szt 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0100

Razem pozycja 4 11,000
5

d.1
KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o.- dwukrotne m 159,000

-- Robocizna --
999 0,0835*2= r-g 0,1670

-- Materiały --
5700401 zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm

0,001*2=
szt 0,0020

6460702 złączki przejściowe mosiężne śr. 15
mm
0,003*2=

szt 0,0060

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t

0,0001*2=
m-g 0,0002

Razem pozycja 5 159,000
6

d.1
KNR INSTAL
0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w bu-
dynkach niemieszkalnych

m 159,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1010

-- Materiały --
6450102 rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15

mm
m 0,0300

5700401 zawory przelotowe mosiężne śr. 15
mm'

szt 0,0020

6460702 złączki przejściowe mosiężne śr. 15
mm

szt 0,0060

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0001

Razem pozycja 6 159,000
7

d.1
KNZ 15 25-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla ru-

rociągów o śr. 15 mm
m 96,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1870

-- Materiały --
knz1552 otulina na rurę  o śr. 15 mm m 1,0100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0130

Razem pozycja 7 96,000
8

d.1
KNZ 15 26-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla ru-

rociągów o śr. 18 mm
m 38,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1870

-- Materiały --
knz1556 otulina na rurę o śr. 18 mm m 1,0100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0130

Razem pozycja 8 38,000
9

d.1
KNZ 15 27-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla ru-

rociągów o śr. 22 mm
m 25,000

-- Robocizna --
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 0,1870

-- Materiały --
knz1560 otulina na rurę o śr. 22 mm m 1,0100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0130

Razem pozycja 9 25,000
10
d.1

KNR INSTAL
0308-04

Zawory przelotowe lub zwrotne gwinto-
wane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o.

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4000

-- Materiały --
5702899 zawory kulowe równoprzelotowe mo-

siężne do wody o śr.nom. 25 mm
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0200

Razem pozycja 10 2,000
11
d.1

KNR INSTAL
0308-03

Zawory przelotowe lub zwrotne gwinto-
wane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3500

-- Materiały --
5702899 zawory kulowe równoprzelotowe mo-

siężne do wody o śr.nom. 20 mm
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0200

Razem pozycja 11 3,000
12
d.1

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe lub zwrotne gwinto-
wane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000

-- Materiały --
5702899 zawory kulowe równoprzelotowe mo-

siężne do wody o śr.nom. 15 mm
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 12 4,000
13
d.1

KNR INSTAL
0309-07 anal

Montaż głowic termostycznych szt. 11,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3900

-- Materiały --
5733999 Glowica termostatyczna szt 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0100

Razem pozycja 13 11,000
14
d.1

KNR INSTAL
0309-02

Zawór REGULUX fi 15 szt. 22,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
5730899 Zawór REGULUX fi 15 szt 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 14 22,000
15
d.1

KNR 2-15
0419-02

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ
CosmoNova - 11KV/500/520

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 1,32*0,955= r-g 1,2606

-- Materiały --
6010799 Grzejniki stalowe jednopłytowe typ

CosmoNova - 11KV/500/520
kpl. 1,0000

5731601 Złączka do grzejnika mosiężna fi 15
mm

szt 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,2500

Razem pozycja 15 2,000
16
d.1

KNR 2-15
0419-02

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ
CosmoNova - 11KV/600/520

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 1,32*0,955= r-g 1,2606

-- Materiały --
6010799 Grzejniki stalowe jednopłytowe typ

CosmoNova - 11KV/600/520
kpl. 1,0000

5731601 Złączka do grzejnika mosiężna fi 15
mm

szt 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,2500

Razem pozycja 16 1,000
17
d.1

KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ Cos-
moNova - 22KV/900/1200

kpl. 8,000

-- Robocizna --
999 1,68*0,955= r-g 1,6044

-- Materiały --
6010999 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ Cos-

moNova - 22KV/900/1200
kpl 1,0000

5731601 Złączka do grzejnika mosiężna fi 15
mm

szt 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,9000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,3800

Razem pozycja 17 8,000
18
d.1

KNR INSTAL
0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o.
podczas próby na gorąco z dokona-
niem regulacji

urząd
z.

11,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3570

-- Materiały --
6450138 Rura miedziana ciągniona fi 15 x

1,0mm
m 0,0300

5700401 zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm szt 0,0020
6460702 złączki przejściowe mosiężne śr. 15

mm
szt 0,0060

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0001

Razem pozycja 18 11,000
2 Wentylacja 
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
19
d.2

KNR 2-17
0140-01
analogia

Wywiew fi 150 szt. 1,000

-- Robocizna --
999 1,01*0,955= r-g 0,9646

-- Materiały --
6520299 wywiew fi 150  ze  stali  nierdzewnej

satynowanej
szt. 1,0000

6582299 uszczelki z gumy do przewodów wenty-
lacyjnych kołowych o śr.do 160 mm

szt 1,0400

6801405 śruby stalowe zgrubne z łbem sześcio-
kątnym z gwintem na całej długości z
nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do
50 mm

kg 0,1900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0100

Razem pozycja 19 1,000
20
d.2

KNR 2-17
0137-01
analogia

Nawiew 200x200 szt. 1,000

-- Robocizna --
999 2,13*0,955= r-g 2,0342

-- Materiały --
6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do

1000 mm  ze  stali  nierdzewnej  saty-
nowanej

szt. 1,0000

6582699 uszczelki gumowe do przewodów wen-
tylacyjnych prostokątnych o obwodzie
do 1000 mm

szt. 1,0400

6802734 wkręty stalowe samogwintujące do
blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o
dług.do 45 mm

kg 0,0010

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,1000

Razem pozycja 20 1,000
21
d.2

KNR 2-17
0208-01

Montaż wentylatora EDM-80 szt. 3,000

-- Robocizna --
999 5,19*0,955= r-g 4,9565

-- Materiały --
wentylator  EDM-80 szt 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,8000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,1200

Razem pozycja 21 3,000
22
d.2

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.160 mm -
udzial kształtek do 55 %

m2 2,072

-- Robocizna --
999 2,07*0,955= r-g 1,9769

-- Materiały --
6507499 przewody (prostki) wentylacyjne kołowe

typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o śr.do 200 mm

m2 0,6200

6507599 kształtki wentylacyjne kołowe typ S z
blachy stalowej ocynkowanej o śr.150
mm

szt 3,8610

6581199 podpory kanałów (przewodów) wentyla-
cyjnych typ C o śr.do 200 mm

szt 0,4100
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
6582299 uszczelki z gumy do przewodów wenty-

lacyjnych kołowych o śr.do 160 mm
szt 2,5100

1570100 podkładki amortyzacyjne z płyty gumo-
wej o gr. 5 mm

szt 0,4300

6801405 śruby stalowe zgrubne z łbem sześcio-
kątnym z gwintem na całej długości z
nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do
50 mm

kg 0,4600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0900

Razem pozycja 22 2,072
23
d.2

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160
mm

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 1,01*0,955= r-g 0,9646

-- Materiały --
6520299 anemostaty kołowe typ D o śr.do 160

mm  ze  stali  nierdzewnej  satynowanej
szt. 1,0000

6582299 uszczelki z gumy do przewodów wenty-
lacyjnych kołowych o śr.do 160 mm

szt 1,0400

6801405 śruby stalowe zgrubne z łbem sześcio-
kątnym z gwintem na całej długości z
nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do
50 mm

kg 0,1900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0100

Razem pozycja 23 7,000
3 45331100-7 UZUPEŁNIENIE  ZAKRESU  RZECZOWEGO  -  ogrzewanie  podłogowe
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
24
d.3

kalkulacja  włsa-
na

Zaprojektowanie  i  wykonania  instala-
cji  ogrzewania  podłogowego  z  włą-
czeniem  do  rozdzielaczy
systemowyc.  Projekt  musi  uzyskać
aprobate  zamawiajacego  (Ogrzewanie
podłogowe
W  pomieszczeniu  0.1, 0.2,  0.3,  0.4
na  całej  powierzchni  oraz   0.9  
na  powierzchni  podstawowego  cią-
gu  komunikacyjnego  o  powierzchni  
60,36  [m2]  zastosować  ogrzewanie
podłogowe  o  parametrach:  maksy-
malna temperatura podłogi  dla strefy
pobytowej 28 [°C],   maksymalny spa-
dek temperatury wody dla strefy poby-
towej ?t = 10 K,  temperatura  wody
zasilającej  -  45 [°C].

Ogrzewanie  budynku  wydzielone  na
rozdzielaczu  osobno  w  zakresie:

a/  ogrzewanie  grzejnikowe:
- pomieszczenia  klubu  seniora  (0.

8),
- pomieszczenia  biblioteki  (0.9)  i

pom.  socjalnego  (0.6),
- strefy  wejściowej:  wiatrołap  (0.1)

i  komunikacja  (0.2).
b/  ogrzewanie  podłogowe:

- pomieszczenie  biblioteki  (0.9)  -
4  strefy  po  100  [m],

- wiatrołap  (0.1)  -  1 strefa  po  80
[m].

- komunikacja  (0.2)  -  1 strefa  po
70  [m].

- WC  (0.3)  -  1  strefa  po  30  [m].
- WC  z  możliwością  korzystania

osób  niepełnosprawnych  -  1  strefa
50  [m].

Wykonawca  zapewni  kompletną
dokumentację  powykonawczą  wyko-
nanej  instalacji  c.o.  i  przekaże
ją  jako  dokument  odbiorowy  Zama-
wiającemu).

m2 65,360

-- Materiały --
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Zaprojektowanie  i  wykonanie  instala-
cji  ogrzewania  podłogowego  z  włą-
czeniem  do  rozdzielaczy  systemo-
wych.  Projekt  musi  uzyskać  aproba-
te  Zamawiajacego    (Ogrzewanie  pod-
łogowe
W  pomieszczeniu  0.1, 0.2,  0.3,  0.4
na  całej  powierzchni  oraz   0.9  
na  powierzchni  podstawowego  cią-
gu  komunikacyjnego  o  powierzchni  
60.36  [m2]  zastosować  ogrzewanie
podłogowe  o  parametrach:  maksy-
malna temperatura podłogi  dla strefy
pobytowej 28 [°C],   maksymalny spa-
dek temperatury wody dla strefy poby-
towej ?t = 10 K,  temperatura  wody
zasilającej  -  45 [°C].

Ogrzewanie  budynku  wydzielone  na
rozdzielaczu  osobno  w  zakresie:

a/  ogrzewanie  grzejnikowe:
- pomieszczenia  klubu  seniora  (0.

8),
- pomieszczenia  biblioteki  (0.9)  i

pom.  socjalnego  (0.6),
- strefy  wejściowej:  wiatrołap  (0.1)

i  komunikacja  (0.2).
b/  ogrzewanie  podłogowe:

- pomieszczenie  biblioteki  (0.9)  -
4  strefy  po  100  [m],

- wiatrołap  (0.1)  -  1 strefa  po  80
[m].

- komunikacja  (0.2)  -  1 strefa  po
70  [m].

- WC  (0.3)  -  1  strefa  po  30  [m].
- WC  z  możliwością  korzystania

osób  niepełnosprawnych  -  1  strefa
50  [m].)  Wykonawca  zapewni  komp-
letną  dokumentację  powykonawczą
wykonanej  instalacji  c.o.  i
przekaże  ją  jako  dokument  odbioro-
wy  Zamawiającemu).

m2 1,0000

Razem pozycja 24 65,360
25
d.3

kalkulacja  włas-
na

Wzrost  koztów  instalacji  c.o.  z  tytułu
wymogów  Zamawiającego  określo-
nych  w  SIWZ.

kpl. 1,000

-- Materiały --
Zamienne  i  dodatkowe  grzejniki  w
komplecie  z  zaworami termoregulacyj-
nymi  i  głowicami  termoregulacyjnymi
zgodnie  z  SIWZ

kpl. 1,0000

Razem pozycja 25 1,000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"  - instalacje sanitarne  -  ETAP  "Il"
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty montażowe instalacji c.o.
1

d.1
KNR INSTAL
0301-03

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.
ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

m 96,000

2
d.1

KNR INSTAL
0301-04

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

m 38,000

3
d.1

KNR INSTAL
0301-05

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

m 25,000

4
d.1

KNR INSTAL
0305-08

Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płyto-
wego - podłączenie dolne na ścianach

szt 11,000

5
d.1

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o.- dwukrotne m 159,000

6
d.1

KNR INSTAL
0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkal-
nych

m 159,000

7
d.1

KNZ 15 25-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 15
mm

m 96,000

8
d.1

KNZ 15 26-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 18
mm

m 38,000

9
d.1

KNZ 15 27-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 22
mm

m 25,000

10
d.1

KNR INSTAL
0308-04

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 25
mm w instalacji c.o.

szt. 2,000

11
d.1

KNR INSTAL
0308-03

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20
mm w instalacji c.o.

szt. 3,000

12
d.1

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15
mm w instalacji c.o.

szt. 4,000

13
d.1

KNR INSTAL
0309-07 anal

Montaż głowic termostycznych szt. 11,000

14
d.1

KNR INSTAL
0309-02

Zawór REGULUX fi 15 szt. 22,000

15
d.1

KNR 2-15 0419-
02

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ CosmoNova - 11KV/
500/520

kpl. 2,000

16
d.1

KNR 2-15 0419-
02

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ CosmoNova - 11KV/
600/520

kpl. 1,000

17
d.1

KNR 2-15 0419-
04

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ CosmoNova - 22KV/900/
1200

kpl. 8,000

18
d.1

KNR INSTAL
0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na go-
rąco z dokonaniem regulacji

urządz. 11,000
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Wentylacja 
19
d.2

KNR 2-17 0140-
01
analogia

Wywiew fi 150 szt. 1,000

20
d.2

KNR 2-17 0137-
01
analogia

Nawiew 200x200 szt. 1,000

21
d.2

KNR 2-17 0208-
01

Montaż wentylatora EDM-80 szt. 3,000

22
d.2

KNR 2-17 0123-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spi-
ro) o śr.160 mm - udzial kształtek do 55 %

m2 2,072

23
d.2

KNR 2-17 0140-
01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt. 7,000
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BIBLIOTEKA_sanit._ETAPII_z(PR) - Kopia.ath KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 45331100-7 UZUPEŁNIENIE  ZAKRESU  RZECZOWEGO  -  ogrzewanie  podłogowe
24
d.3

kalkulacja  włsa-
na

Zaprojektowanie  i  wykonania  instalacji  ogrzewania  pod-
łogowego  z  włączeniem  do  rozdzielaczy  systemowyc.
Projekt  musi  uzyskać  aprobate  zamawiajacego  (Ogrze-
wanie  podłogowe
W  pomieszczeniu  0.1, 0.2,  0.3,  0.4  na  całej  powierz-
chni  oraz   0.9  
na  powierzchni  podstawowego  ciągu  komunikacyjnego
o  powierzchni  
60,36  [m2]  zastosować  ogrzewanie  podłogowe  o  pa-
rametrach:  maksymalna temperatura podłogi  dla strefy
pobytowej 28 [°C],   maksymalny spadek temperatury wody
dla strefy pobytowej ?t = 10 K,  temperatura  wody  zasila-
jącej  -  45 [°C].

Ogrzewanie  budynku  wydzielone  na  rozdzielaczu
osobno  w  zakresie:

a/  ogrzewanie  grzejnikowe:
- pomieszczenia  klubu  seniora  (0.8),

- pomieszczenia  biblioteki  (0.9)  i  pom.  socjalnego  (0.
6),

- strefy  wejściowej:  wiatrołap  (0.1)  i  komunikacja  (0.
2).

b/  ogrzewanie  podłogowe:
- pomieszczenie  biblioteki  (0.9)  -  4  strefy  po  100

[m],
- wiatrołap  (0.1)  -  1 strefa  po  80  [m].

- komunikacja  (0.2)  -  1 strefa  po  70  [m].
- WC  (0.3)  -  1  strefa  po  30  [m].

- WC  z  możliwością  korzystania  osób  niepełnos-
prawnych  -  1  strefa  50  [m].

Wykonawca  zapewni  kompletną  dokumentację  po-
wykonawczą  wykonanej  instalacji  c.o.  i  przekaże
ją  jako  dokument  odbiorowy  Zamawiającemu).

m2 65,360

25
d.3

kalkulacja  włas-
na

Wzrost  koztów  instalacji  c.o.  z  tytułu  wymogów  Zama-
wiającego  określonych  w  SIWZ.

kpl. 1,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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