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PRZEDMIAR

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR

ROBOTY INSTALACYJNE1

Roboty przygotowawcze1.1

kpl.Likwidacja istniejącego pieca
kalk. własna

1
d.1.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Kotłownia na parterze budynku45231100-61.2

kpl.Dostawa i Montaż - Kocioł gazowy kondensacyjny np 
Evodens Pro AMC 90/DIEMATIC Evolution o mocy Q = 89 
kW w komplecie z kotłem sterownik kotła i urządzenia 
kaskady kotłów. 
1. LV/4xAMC PRO A90 System kaskadowy
2. Izolacja kolektora
4. DN2 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o
mocy do 450 kW
5. Neutralizator kondensatu
6. Czujniki aramtura w komplecie z kaskadą itp

KNR-W 2-15
0503-02
analogia

2
d.1.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

m2Dostawa i Montaż komina spalinowego ze stali 
nierdzewnejj o przekroju kołowym i średnicy 150mm o 
grubości blachu 2,mm.Wysokość komina spalinowego ok. 
8m

W komplecie komina uwzglednić należy:
1. Komin rurowy nierdzewny DN150 
2. Połączenie systemowe czopucha Dn150 z kominem
3. Kanał poziomy DN150 przez ścianę pomieszczenia
4. Trójnik na zewnątrz w dolnej cześci komina do skroplin
5. Daszek systemowy 
6. Systemowe zabezpieczenie dachu w przejsciu komina 
przez dach

KNR-W 2-17
0113-04
analogia

3
d.1.2

6,280m23,14 * 0,25 * 8

6,280RAZEM

m2Dostawa i Montaż kanału powietrznego do pobierania 
powietrza do kotłów z zewnątrz pomieszczenia kotłowni. 
Kanał ze stali nierdzewnejj o przekroju kołowym i średnicy 
200mm o grubości blachu 2,mm. Długość kanału ok. 5m 
Kanał powietrzny systemowy w komplecie czerpnia 
powietrza na zewnętrznej scianie budynku

KNR-W 2-17
0113-04
analogia

4
d.1.2

4,710m23,14 * 0,25 * 6

4,710RAZEM

m2Dostawa i Montaż czopucha spalinowego ze stali 
nierdzewnej o przekroju kołowym i średnicy 150mm o 
grubości blachy 2,mm. Długość czopucha spalinowego 
3m

KNR-W 2-17
0113-04
analogia

5
d.1.2

2,355m23,14 * 0,25 * 3

2,355RAZEM

m2Dostawa i Montaż komina wentylacji grawitacyjnej ze stali 
ocynkowanej o przekroju kołowym i średnicy 
180mm.Komin ocieplony termicznie. Grubość izolacji 5cm. 
Wysokośc komina wentylacji grawitacyjnej 8m. 
W komplecie komina uwzglednić należy:
1. Komin dwuscienny DN180 wewnętrzna średnica oraz 
Dn280 zewnętrzna średnica
2. Kratka wentylacji wenątrz kotlowni
3. Kanał poziomy DN180 przez ścianę pomieszczenia
4. Trójnik na zewnątrz w dolnej cześci komina do skroplin
5. Daszek systemowy 
6. Systemowe zabezpieczenie dachu w przejsciu komina 
przez dach

KNR-W 2-17
0113-04
analogia

6
d.1.2

6,782m23,14 * 0,18 * 12

6,782RAZEM
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m2Przewody wentylacyjne - Wykonanie nawiewu do 

pomieszczenia kotłowni. Nawiew o przekroju koowym Dn 
300 w scianie zewnetrznej kotłowni

KNR 2-17
0103-05
analogia

7
d.1.2

2,000m22

2,000RAZEM

szt.Czerpnie (kratki zabezpieczajace wloty i wyloty w 
kanałach nawiewu i wywiewu

KNR-W 2-17
0143-05
analogia

8
d.1.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Przejście kominem wentylacji grawitacyjnej ortaz 
kominem spalinowym, przez dach. Naprawa dachu

KNR 4-01
0519-03
analogia

9
d.1.2

20,000szt.20

20,000RAZEM

kplOdbiór instalacji kominowej i wentylacyjnejKalkul indyw.10
d.1.2

1,000kpl1

1,000RAZEM

mMontaż rurociągów z PCW o śr. 25 mm na ścianach w 
cerlu odprowadzenia skroplin z kotła gazowego do 
kanalizacji sanitarnej

KNR 2-15
0205-01
analogia

11
d.1.2

12,000m12

12,000RAZEM

szt.Dostawa i Montaż Sprzęgła hydraulicznego typu SP-G 
125/250

KNR 2-15
0507-02
analogia

12
d.1.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 
mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w 
budynkach

KNR-W 2-15
0403-06
analogia

13
d.1.2

24,000m24

24,000RAZEM

mRurociągi stalowe w technologii o śr. nominalnej 40 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0403-04
analogia

14
d.1.2

8,000m8

8,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.28-63 mm otulinami Thermaflex 
FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

KNR 0-34
0101-19
analogia

15
d.1.2

32,000mpoz.13 + poz.14

32,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych śr.nom. 50 mm

KNR 2-15
0408-05

16
d.1.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

kplWykonanie odpowietrzeń rur technologi poprzez montaż 
rury DN 15 sprowadzonej nad posadzkę i montaż zaworu 
kulowego DN15

KNR 7-24
0141-01
analogia

17
d.1.2

2,000kpl2

2,000RAZEM

szt.Zakup i Montaż - Naczynie wzbiorcze typu zamkniętego o 
poj. 300 litr.np typu Refleks N300

KNR-W 2-15
0509-03

18
d.1.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa+montaż pompy Hp=8m.sł.w. Q=9 m3/h np 
pompa typu Yonos Maxo25/0,5-10

KNR 7-07
0101-01

19
d.1.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Dostawa+montaż pompy Hp=8m.sł.w. Q=20 m3/h np 
pompa typu Yonos Maxo 30/0,5-12

KNR 7-07
0101-01

20
d.1.2
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2,000kpl.2

2,000RAZEM

szt.Dostawa i Montaż Urzadzenia do usuwania powietrza z 
wody grzewczej (System odpowietrzania wody grzewczej 
wg wybranego producenta np system Tagus vac 7-30

KNR-W 2-15
0510-01
analogia

21
d.1.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory bezpieczeństwa,typ SYR 1915 DN25 z nastwą na 
ciśnienie otwarcia 0,25 MPa

KNR-W 2-15
0524-01

22
d.1.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawóry Trójdrogowe DN50 mieszające z siłownikiem 
elektrycznym np HRB oraz napęd AMB 182

KNR 2-15
0414-04
analogia

23
d.1.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 40 mm

KNR-W 2-15
0411-04
analogia

24
d.1.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 40 mm

KNR-W 2-15
0411-04
analogia

25
d.1.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 50 mm

KNR-W 2-15
0411-05
analogia

26
d.1.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 50 mm

KNR-W 2-15
0411-05
analogia

27
d.1.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

kplGaśnica proszkowa- zakup i dostawa z montażemkalk. własna28
d.1.2

1,000kpl1

1,000RAZEM

szt.Uszczelnienie przejść rur i pozostałej instalacji przez 
ściany i stropy kotłowni z wykonaniem ochrony dla przejść 
o odporności ogniowej EI60

KNR-W 2-19
0122-01
analogia

29
d.1.2

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Uruchomienie i regulacja instalacji c.o. - regulacja na 
gorąco

KNNR 4
0529-02
analogia

30
d.1.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

Instalacja gazu wraz z systemem detekcji1.3

m2Wykucie wnęki w ścianie zewnetrznej budynku do 
osadzenia skrzynek gazowych na gazomierz dla kotłowni

KNR-W 4-01
0209-03
analogia

31
d.1.3

1,000m21

1,000RAZEM

m2Wykucie wnęki w ścianie zewnetrznej budynku do 
osadzenia skrzynki gazowej na zawór elektromagnetyczny
np MAG DN50 , sterowany automatyką detekcji gazu w 
kotłowni

KNR-W 4-01
0209-03
analogia

32
d.1.3

1,000m21

1,000RAZEM
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m2Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub 

zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie 
cementowej - naprawianie sciany zewnętrznej po 
obsadzeniu szafki.

KNR-W 4-01
0303-04

33
d.1.3

0,480m22 * 0,4 * 0,6

0,480RAZEM

szt.Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 
m2 - Naprawa elewacji ściany zewnetrznej w miejscach 
uszkodzonych podczas montażu szafki gazowej oraz rury 
stalowej gazowej.

KNR 4-01
0308-05
analogia

34
d.1.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

mWykonanie i zabudowa tulei przejściowych rur gazowych 
przez przegrody budowlane

KNR-W 2-15
0514-07
analogia

35
d.1.3

0,500m0,5

0,500RAZEM

szt.Montaż szafki gazowej naściennej 50x50KNR-W 2-15
0142-01
analogia

36
d.1.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mmKNR 2-15
0310-05
analogia

37
d.1.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

msc.Wspawanie do istniejącej instalacji przyłącza gazu krućca 
DN50

KNR-W 4-02
0302-07
analogia

38
d.1.3

2,000msc.2

mObmiar dodatkowy: łączna długość

2,000m2

2,000RAZEMilość odcinków
2,000RAZEMłączna długość

szt.Wpiecie rury do istniejącej instalacji gazu przy zaworze 
głónym na scianie budynku w celu wyprowadzenie z 
przyłącza rury zasilającej kotłownię gazową.

KNR 4-02
0302-11
analogia

39
d.1.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia 
obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 50 mm 
we wnękach

KNR-W 2-15
0309-05
analogia

40
d.1.3

2,000kpl.2

2,000RAZEM

szt.Uszczelnienie przejścia rury gazowej DN 50 przez ścianę 
tuleje ochronne z wykonaniem ochrony o odporności 
ogniowej EI60

KNR-W 2-19
0122-01
analogia

41
d.1.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż Zaworu Szybkozamykającego np typu 
MAG śr. 50 mm

KNR-W 2-15
0312-06
analogia

42
d.1.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o 
połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

KNNR 4
0304-06
analogia

43
d.1.3

12,000m12

12,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o 
połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-15
0303-05

44
d.1.3

6,000m6
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6,000RAZEM

szt.Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy 
zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm

KNR 7-09
2114-01

45
d.1.3

6,000szt.6

6,000RAZEM

kpl.Redukcja stalowa na rurze gazowej z DN50 na DN40KNR-W 2-19
0208-04
analogia

46
d.1.3

2,000kpl.2

2,000RAZEM

szt.Przebicia przez ściany z cegły grub. 2 cegiełKNR 5-18
1712-04
analogia

47
d.1.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

mWykonanie i zabudowa tulei przejsciowych przez 
przegrody budowlane

KNR-W 2-15
0514-07
analogia

48
d.1.3

1,200mpoz.47 * 0,3

1,200RAZEM

mMontażu korytek na ścianach w których prowadzone są 
przewody sygnałowe do sterowania Elektromagnetycznym
Zaworem Szybkozamykającym

KNR 5-08
0226-03

49
d.1.3

12,000mpoz.43

12,000RAZEM

mMontaż przewodów sygnałowych do sterowania Zaworem 
Elektromagnetycznym Szybkozamykającym 
prowadzonych od Układu Detekcji Gazu

KNR 7-08
0510-01

50
d.1.3

12,000mpoz.49

12,000RAZEM

ukl.Zakup i Montaż Układu Detekcji Gazu np GAZEX w 
komplecie z:
-) centralka detekcji gazu - 1 szt
-) czujka gazowa - 2szt
-) sygnalizator dżwiękowo-świetlny - 1szt
-) zasilacz - 1szt
-) uruchomienie układu

KNR 7-08
0301-02
analogia

51
d.1.3

1,000ukl.1

1,000RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym podłożu urządzeń wchodzących 
w skład Układu Detekcji Gazu

KNR 5-08
0402-01
analogia

52
d.1.3

6,000szt.6

6,000RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego 
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 
57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR-W 7-12
0101-04
analogia

53
d.1.3

1,884m2poz.43 * 3,14 * 0,05

1,884RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i 
olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

KNR-W 7-12
0201-05
analogia

54
d.1.3

1,884m2poz.53

1,884RAZEM

szt.Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 50 mmKNR INSTAL
0206-07
analogia

55
d.1.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Filtr gazowy siatkowy o śr.nom. 65 mmKNR INSTAL
0206-07
analogia

56
d.1.3

1,000szt.1

1,000RAZEM
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mPróba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla 

przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach 
niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

KNR 2-15
0305-02

57
d.1.3

12,000mpoz.43

12,000RAZEM

Węzeł Cieplny45331000-61.4

otw.Przebijanie otworów o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach 
lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-08

58
d.1.4

4,000otw.4

4,000RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNNR 4
0412-06

59
d.1.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zawory odcinające pod automatami odpowietrzajacymi o 
śr. 15 mm

KNNR 4
0412-06
analogia

60
d.1.4

4,000szt.poz.59

4,000RAZEM

kpl.Prace uzupełniajace montażowe polegające na wycinaniu 
i włączaniu rur technologicznych w istn, orurowaniu.

KNR 2-15
0121-04
analogia

61
d.1.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Montaż rozdzielaczy zasilającego DN 65mm L=0,9m i 
powrotnego DN 50mm L=0,9m

KNNR 4
0526-10
analogia

62
d.1.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0403-06
analogia

63
d.1.4

3,000m3

3,000RAZEM

szt.Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych śr.nom. 
50 mm

KNR 2-15
0408-05

64
d.1.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

kpl.Wykonanie odpowietrzeń rur technologi poprzez montaż 
rury DN 15 sprowadzonej nad posadzkę i montaż zaworu 
kulowego DN15

KNR 7-24
0141-01
analogia

65
d.1.4

2,000kpl.2

2,000RAZEM

szt.Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei i 
czujniki temperatury

KNR-W 2-15
0530-03

66
d.1.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Manometry montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR-W 2-15
0530-04

67
d.1.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

kpl.Dokonanie odbioru instalacji kotłowni w trybie 
przewidzianym przez UDT :
1. Wypełnienie wniosku o odbiór instalacji
2. Kompletacja dokumentacji dla potrzeb UDT
3. Uczestnictwo podczas prac odbiorowych z 
przedstawicielem UDT

Kalk Indyw.68
d.1.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Wykonanie bufora gazu w kotłowni1.5
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mWykonanie bufora gazowego mocowanego pod stropem 

pomieszczenia nad kotłami. Bufor wykonany z rury 
przewodowej stalowej do gazu czarnej spawanej. Bufor o 
wymiarach:
1. średnica bufora 200mm
2. długość bufora 1 m

KNR-W 2-15
0515-03
analogia

69
d.1.5

1,000m1

1,000RAZEM

Instalacja elektryczna1.6

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5
1207-01
analogia

70
d.1.6

20,000m20

20,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5
1208-01

71
d.1.6

20,000m20

20,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-08

72
d.1.6

4,000otw.4

4,000RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach 
mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym 
niż drewno

KNNR 5
0602-02
analogia

73
d.1.6

10,000m10

10,000RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub 
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 
120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

KNNR 5
0611-05

74
d.1.6

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Połączenie uziemniające urzadzeń w kotłowni oraz 
włączenie bednarki uziemniajacej do otoku 
uziemniajacego

KNR 5-18
1602-05
analogia

75
d.1.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5
1207-01
analogia

76
d.1.6

20,000m20

20,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5
1208-01

77
d.1.6

20,000m20

20,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-08

78
d.1.6

4,000otw.4

4,000RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach 
mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym 
niż drewno

KNNR 5
0602-02
analogia

79
d.1.6

10,000m10

10,000RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub 
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 
120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

KNNR 5
0611-05

80
d.1.6

6,000szt.6

6,000RAZEM

apar
at

Przygotowanie podłoża do zabudowania skrzynki 
Rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu kotła gazowego

KNR 5-08
0401-07
analogia

81
d.1.6
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PRZEDMIAR

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000apar

at
1

1,000RAZEM

szt.Zakup i montaz Rozdzielni elektrycznej w pełni 
wyposażonej w zabezpieczenia prądowe i różnicowo-
prądowe dla wszystkich urządzeń elektrycznych w 
kotłowni oraz jej oświetlenia.

KNNR 5
0405-06
analogia

82
d.1.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna 
nośna

KNNR 5
0408-01
analogia

83
d.1.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna 
łączeniowa 1-biegunowa

KNNR 5
0408-04
analogia

84
d.1.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w Rozdzielni 
elektrycznej

KNNR 5
0407-01
analogia

85
d.1.6

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-
biegunowy w Rozdzielni elektrycznej

KNNR 5
0407-03
analogia

86
d.1.6

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Rozłącznik lub wyłącznik ppoż na zewnątrz kotłowni (do 
wykorzystania w przypadku konieczności wyłaczenia 
pradu w kotłowni po zadziałaniu sygnalizacji sewietlo-
dźwiekowej o wykryciu gazu.)

KNNR 5
0407-03
analogia

87
d.1.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-02

88
d.1.6

6,000szt.6

6,000RAZEM

mMontaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW 
na ścianach i stropach poprzez przykręcenie w 
pomieszczeniu kotła gazowego

E-0508 0800
-04

analogia

89
d.1.6

15,000m15

15,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania

KNNR 5
0209-01

90
d.1.6

15,000m15

15,000RAZEM

mMontaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW 
na ścianach i stropach poprzez przykręcenie w 
pomieszczeniu kotła oraz piwnicy w celu montażu 
przewodó sygnałowych sterownika

E-0508 0800
-04

analogia

91
d.1.6

15,000m15

15,000RAZEM

mPrzewody sygnał. do sterowania kotłem i aparaturą w 
pomieszczeniu kotła i piwnicy łączące kotłownie gazową z 
kotłownią olejową (sprzegniecie dwóch układów 
sterowania

KNR 7-08
0510-01

92
d.1.6

15,000m15

15,000RAZEM

szt.Złącza w instalacji połączeń wyrównawczych -(opaski 
uziemiające OU-1)

KNNR 5
0612-05

93
d.1.6
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PRZEDMIAR

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaz opraw świetlókowych nad wyjściem z kotłowni np 
typu URAN ST 8W Aw IP65 Elgo z piktogramem „wyjście”

KNR 5-08
0509-05
analogia

94
d.1.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaz opraw świetlókowych np jedna typu 
TCW095/2x58W

KNR 5-08
0509-05
analogia

95
d.1.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności 
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
(gniazdo 230V

KNNR 5
0308-05

96
d.1.6

4,000szt.4

4,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01

97
d.1.6

4,000pomi
ar

4

4,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnychKNNR 5
1307-01

98
d.1.6

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
(pierwsza próba) - sprawdzenie działania modułu 
gazowego

KNNR 5
1305-01

99
d.1.6

1,000prób
.

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 
1-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-01

100
d.1.6

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 
1-fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5
1303-02

101
d.1.6

3,000pomi
ar

3

3,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 
3-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-03

102
d.1.6

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 
3-fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5
1303-04

103
d.1.6

7,000pomi
ar

7

7,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-01

104
d.1.6

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

KNR-W 5-08
0902-02

105
d.1.6

27,000pomi
ar

27

27,000RAZEM
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PRZEDMIAR

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
pomi

ar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-03

106
d.1.6

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby 
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-05

107
d.1.6

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby 
działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy 
następny

KNR-W 5-08
0902-06

108
d.1.6

3,000pomi
ar

3

3,000RAZEM

Odbiory oraz uzgodnienia1.7

kplZnaki informacyjne do oznakowania kotłowni i oraz 
kompletacja dokumentacji wraz ze sporządzeniem 
instrukcji obsługi urządzeń kotłowni.

Kalk Indyw.109
d.1.7

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplDokonanie odbioru kotłowni w trybie ppożKalk Indyw.110
d.1.7

1,000kpl1

1,000RAZEM
ROBOTY BUDOWLANE2

Ścianka działowa2.1

kpl.Demontaż wraz z utylizacją ścianki działowej przeszklonej 
wykonanej z PCVkalk. własna

111
d.2.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m2Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym - EI 60

KNR AT-12
0103-05

112
d.2.1

8,286m23,80 * 2,72 - (1,0 * 2,05)

8,286RAZEM

m2Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 
(ściany)

NNRNKB
202 1134-02

113
d.2.1

26,116m2(1,34 + 3,15 + 3,80 + 3,46) * 2,72 - (1,0 * 2,05 + 0,76 *
1,12 + 0,77 * 1,65 + 0,75 * 2,23)

26,116RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR 2-02
1505-01

114
d.2.1

26,116m2poz.113

26,116RAZEM

Okna i drzwi2.2

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 
- EI 30

KNR 0-19
0929-05

115
d.2.2

0,851m20,76 * 1,12

0,851RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 
EI 30

KNR 0-19
0929-08

116
d.2.2

1,271m20,77 * 1,65

1,271RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - 
EI 30

KNR 0-19
0929-09

117
d.2.2

1,673m20,75 * 2,23

1,673RAZEM

m2Drzwi jednoskrzydłowe - EI 60KNR-W 2-02
1040-01

118
d.2.2
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PRZEDMIAR

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,050m21,0 * 2,05

2,050RAZEM

sztWykonanie parapetów wewnętrznych z granitu 
polerowanego gr.3cmkalk. własna

119
d.2.2

3,000szt3

3,000RAZEM

m2Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż 
parapetów zewnętrznych

KNR 2-02
0506-0201
analogia

120
d.2.2

0,638m20,85 * 0,25 * 3

0,638RAZEM
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	Pozycja: Dostawa i Montaż czopucha spalinowego ze stali nierdzewnej o przekroju kołowym i średnicy 150mm o grubości blachy 2,mm. Długość czopucha spalinowego 3m
	3,14 * 0,25 * 3
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4. Trójnik na zewnątrz w dolnej cześci komina do skroplin
5. Daszek systemowy 
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	Pozycja: Dostawa i Montaż Urzadzenia do usuwania powietrza z wody grzewczej (System odpowietrzania wody grzewczej wg wybranego producenta np system Tagus vac 7-30
	1

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa,typ SYR 1915 DN25 z nastwą na ciśnienie otwarcia 0,25 MPa
	2

	Pozycja: Zawóry Trójdrogowe DN50 mieszające z siłownikiem elektrycznym np HRB oraz napęd AMB 182
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm
	4

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
	4

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
	2

	Pozycja: Gaśnica proszkowa- zakup i dostawa z montażem
	1

	Pozycja: Uszczelnienie przejść rur i pozostałej instalacji przez ściany i stropy kotłowni z wykonaniem ochrony dla przejść o odporności ogniowej EI60
	10

	Pozycja: Uruchomienie i regulacja instalacji c.o. - regulacja na gorąco
	1


	Dział:Instalacja gazu wraz z systemem detekcji
	Pozycja: Wykucie wnęki w ścianie zewnetrznej budynku do osadzenia skrzynek gazowych na gazomierz dla kotłowni
	1

	Pozycja: Wykucie wnęki w ścianie zewnetrznej budynku do osadzenia skrzynki gazowej na zawór elektromagnetyczny np MAG DN50 , sterowany automatyką detekcji gazu w kotłowni
	1

	Pozycja: Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej - naprawianie sciany zewnętrznej po obsadzeniu szafki.
	2 * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - Naprawa elewacji ściany zewnetrznej w miejscach uszkodzonych podczas montażu szafki gazowej oraz rury stalowej gazowej.
	2

	Pozycja: Wykonanie i zabudowa tulei przejściowych rur gazowych przez przegrody budowlane
	0,5

	Pozycja: Montaż szafki gazowej  naściennej 50x50
	2

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm
	4

	Pozycja: Wspawanie do istniejącej instalacji przyłącza gazu krućca DN50
	2
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość

	Pozycja: Wpiecie rury do istniejącej instalacji gazu przy zaworze głónym na scianie budynku w celu wyprowadzenie z przyłącza rury zasilającej kotłownię gazową.
	1

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 50 mm we wnękach
	2

	Pozycja: Uszczelnienie przejścia rury gazowej DN 50 przez ścianę tuleje ochronne z wykonaniem ochrony o odporności ogniowej EI60
	2

	Pozycja: Dostawa i montaż Zaworu Szybkozamykającego np typu MAG  śr. 50 mm
	1

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	12

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	6

	Pozycja: Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm
	6

	Pozycja: Redukcja stalowa na rurze gazowej z  DN50 na DN40
	2

	Pozycja: Przebicia przez ściany z cegły grub. 2 cegieł
	4

	Pozycja: Wykonanie i zabudowa tulei przejsciowych przez przegrody budowlane
	poz.47 * 0,3

	Pozycja: Montażu korytek na ścianach w których prowadzone są przewody sygnałowe do sterowania Elektromagnetycznym  Zaworem Szybkozamykającym
	poz.43

	Pozycja: Montaż przewodów sygnałowych do sterowania Zaworem Elektromagnetycznym Szybkozamykającym  prowadzonych od Układu Detekcji Gazu
	poz.49

	Pozycja: Zakup i Montaż Układu Detekcji Gazu np GAZEX w komplecie z:
-) centralka detekcji gazu - 1 szt
-) czujka gazowa - 2szt
-) sygnalizator dżwiękowo-świetlny - 1szt
-) zasilacz - 1szt
-) uruchomienie układu
	1

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu urządzeń wchodzących w skład Układu Detekcji Gazu
	6

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	poz.43 * 3,14 * 0,05

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
	poz.53

	Pozycja: Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 50 mm
	1

	Pozycja: Filtr gazowy siatkowy  o śr.nom. 65 mm
	1

	Pozycja: Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm
	poz.43


	Dział:Węzeł Cieplny
	Pozycja: Przebijanie otworów o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	4

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	4

	Pozycja: Zawory odcinające pod automatami odpowietrzajacymi o śr. 15 mm
	poz.59

	Pozycja: Prace uzupełniajace montażowe polegające na wycinaniu i włączaniu rur technologicznych w istn, orurowaniu.
	1

	Pozycja: Montaż rozdzielaczy zasilającego DN 65mm L=0,9m i powrotnego DN 50mm L=0,9m
	2

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	3

	Pozycja: Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm
	2

	Pozycja: Wykonanie odpowietrzeń rur technologi  poprzez montaż rury DN 15 sprowadzonej nad posadzkę i montaż zaworu kulowego DN15
	2

	Pozycja: Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei i czujniki temperatury
	4

	Pozycja: Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	4

	Pozycja: Dokonanie odbioru instalacji kotłowni w trybie przewidzianym przez UDT :
1. Wypełnienie wniosku o odbiór instalacji
2. Kompletacja dokumentacji dla potrzeb UDT
3. Uczestnictwo podczas prac odbiorowych z przedstawicielem UDT
	1


	Dział:Wykonanie bufora gazu w kotłowni
	Pozycja: Wykonanie bufora gazowego mocowanego pod stropem pomieszczenia nad kotłami. Bufor wykonany z rury przewodowej stalowej do gazu czarnej spawanej. Bufor o wymiarach:
1. średnica bufora 200mm
2. długość bufora 1 m
	1


	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	20

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	20

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	4

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
	10

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
	6

	Pozycja: Połączenie uziemniające urzadzeń w kotłowni oraz włączenie bednarki uziemniajacej do otoku uziemniajacego
	1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania skrzynki Rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu kotła gazowego
	1

	Pozycja: Zakup i montaz Rozdzielni elektrycznej w pełni wyposażonej w zabezpieczenia prądowe i różnicowo-prądowe dla wszystkich urządzeń elektrycznych w kotłowni oraz jej oświetlenia.
	1

	Pozycja: Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna
	1

	Pozycja: Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa
	1

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w Rozdzielni elektrycznej
	5

	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w Rozdzielni elektrycznej
	3

	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik ppoż na zewnątrz kotłowni (do wykorzystania w przypadku konieczności wyłaczenia pradu w kotłowni po zadziałaniu sygnalizacji sewietlo-dźwiekowej o wykryciu gazu.)
	1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	6

	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie w pomieszczeniu kotła gazowego
	15

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
	15

	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie w pomieszczeniu kotła oraz piwnicy w celu montażu przewodó sygnałowych sterownika
	15

	Pozycja: Przewody sygnał. do sterowania kotłem i aparaturą w pomieszczeniu kotła i piwnicy łączące kotłownie gazową z kotłownią olejową (sprzegniecie dwóch układów sterowania
	15

	Pozycja: Złącza w instalacji połączeń wyrównawczych -(opaski uziemiające OU-1)
	4

	Pozycja: Montaz opraw świetlókowych nad wyjściem z kotłowni np typu URAN ST 8W Aw IP65 Elgo z piktogramem „wyjście”
	1

	Pozycja: Montaz opraw świetlókowych np jedna typu TCW095/2x58W
	2

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
(gniazdo 230V
	4

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	4

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) - sprawdzenie działania modułu gazowego
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	3

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	7

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	27

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	3


	Dział:Odbiory oraz uzgodnienia
	Pozycja: Znaki informacyjne do oznakowania kotłowni i oraz kompletacja dokumentacji wraz ze sporządzeniem instrukcji obsługi urządzeń kotłowni.
	1

	Pozycja: Dokonanie odbioru kotłowni w trybie ppoż
	1


	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Dział:Ścianka działowa
	Pozycja: Demontaż wraz z utylizacją ścianki działowej przeszklonej wykonanej z PCV
	1

	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - EI 60
	3,80 * 2,72 - (1,0 * 2,05)

	Pozycja: Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany)
	(1,34 + 3,15 + 3,80 + 3,46) * 2,72 - (1,0 * 2,05 + 0,76 * 1,12 + 0,77 * 1,65 + 0,75 * 2,23)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	poz.113


	Dział:Okna i drzwi
	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - EI 30
	0,76 * 1,12

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - EI 30
	0,77 * 1,65

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - EI 30
	0,75 * 2,23

	Pozycja: Drzwi jednoskrzydłowe - EI 60
	1,0 * 2,05

	Pozycja: Wykonanie parapetów wewnętrznych z granitu polerowanego gr.3cm
	3

	Pozycja: Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm przy  szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż  parapetów zewnętrznych
	0,85 * 0,25 * 3





