
TERMOMODERNTZACJA BUDYNKU
ZSPIG-1 ul.Szkolna nr 9 w Szczyrku ETAP I

PRZEDMIAR
NAZWA |NWESTYCJ| : REMONT zRoDŁA C|EPŁA | |NSTALACJI GRZEWCZEJADRES INWESTYOJ| : Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 ńśzczyrxu|NWESTOR : |Jrząd Miejski w Szczyrku
ADRES |NWESToM : ą3.370 Sz.czyrk u|.Beśkidzka ą

DATA OPMCOWANTA : 12.07.2011

ogó'łem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

Data opracowania
12.07.2011

INWESTOR

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. Podstawa wy.
ceny

Jedn. mia-
ry

Cena Wańość
zł zł

1. 2 4567
Kalkulacja in- P'łuka n ie istn iejącego syste m u grzew czego w raz z

3 KNR 4.o2 Deńontaz pompy odśrodkowej z silnikiem do 1oo kg szt. 2
0418-07

4 KNR 4-02 Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojem. szt' 1

0416.01 ności do 100 dm3
S XHn ZTO1 ZrWvanie izolacji Glmicznej - ( gipsowo-klejowa z -

001

)

zÓ'Ió

0.00

o.oo

o.oo'

Ó-ól

o.oo

0.00

000

0.00

l9,{9=ł.9e- 
--]gltką 

drucianą ) 4 1qoci4góy o ś|dq 2!9 mm
KNR 4.02 Demontaż rurociągu Stalowego o połącżeniach spa- ń

0

0506.07 wanYch o śr. 100 mm
7 Kt.tn ł-oz 

-D.emontaz rurociągu sta|owego o-połączeniach spa-
,0506.06 _ rrvanych o Śr'.65-80 mm

E KNR 4.02 Demontaż rurociągu sta|owego o połączeniach spa-

-Ęq.q.oq ]ryąlyt o śr' 40-5Ó mm
E KNR 4.o2 oemóńiiz rurociągu sta|owego o po'łączeniach spa-
]0l!!.92 .' wq'nyq|' o śr. 20 mm

. c KNR 4.o2 oeńrcnńz rurociągu sta|owego o połączeniach spa-
ql9Ł0! _.' ]]!9nYch o śr' 'l0.15 mm

.q5-.- nomina|nej 100 mm i grub. ścianek 4,5 mm
12 KNR 7.28 Przebicie otworóW dla przewodów insta|acyjnych o otw

0203.02 średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub'
1 ceg.

13 KNR 7.28 Przebicie otworów w stropach że|betowych o gruboś. otw
0207.13 ci do 20 cm d|a przewodów insta|acyjnych o śr' do 50

mm

0.00

0.0020

to.ou 0.00

ó.Óo

10.80 000

]1 KNNR4 0518. iSpawanie ręcznełukowe rurociągu |ub kształtek o śr' ztącz- 8 - 
o.oo

--- - -r-to

I

14 KNR 4.o.| spiawożenió pżóńoaów xominońycŁL
03't 0-05

15 KNR 4.o1 przeńuiŃ}nie prżeńodów rońńowych - odgruzo.
0310.06 wanie prze]rygqo]ry ryE.Ę p{!zt!y

1 6 KNR 2.15 Montaż kotłÓw gazowycn konoensacy.1Ńćń-woLr
0503-05 cGB 100 kw.

l z 111.1ę 746 urłaay sterowania elektrycznego . modui KM-óo ste-
0qql-!1 rowania !qqkqqą

nl

L]KI

ukl

UK]

ukl

UKI

JO

1

T',- 4

0.00

0.00 0.00

0.00l o.Óo

0.00 0.00

Obo- o.o

0.00

0.00 0.00

Ó.Ó0 0.00

-36

1

';
J

1B KNR 7-08 Miejscowy uk.ład do pomiaru teńpeńiury sAF
01 02-01

ls KNR z-o8 Miejscowy układ do pomiaru temperatury
01 02-01

20 kŃR 7-o8 Miejscowy układ do pomiaru temperatury. czujnik
0102-01 temperglqry zęqnę!.nęl

21 KNR 7.08 Miejscowy układ do pomiaru temperatury.czujnik za.
0l02-01 nurzeniovvl

22 KNNR 4 0518. Spawanie muf czujników
01

23 KNNR 5 o11o. Liśiwy elertrońśialacyjne z PCW (naścierrrre, p1zy.

94 p9q]9gqrye iśg|e!!e) prry\rę9qne.do999!y
24 KNNR 5 0203. Przewody kabe|kowe o tącznym piżet<ro;u zyt oo z 5

01 'mm2 wciaoane do rur
żs-xŃn z.oz-crupa pońówa obiógu grżóńćzego do xótia cGB

0101-01 100 kw
26 KNR 7-07 Pomoa 65POs 60,Ą

4B

Kpl

^;JZ

-t

n ńn

0.00 0.00

kpl 2 ooo'

ood: ooÓ

nńń- ńnn

000 0

Ó'ool- 0

:_,0.00 0

o.oo

-z-



Lp. Podstawa wy-
ceny

Jedn. mia. ||ość
ry

KNNR 4 051 1. Mczvńia wzoioiczó pizepońówe REFLEX o pojem- szt
01 ności ca'łkowitej do 25 dm3 z zaworem odclna1ącym

i upustowym REFLEX AG
'-F-:_--' - .,

KNNR 4.134r]Źawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nomina|nej szt.

39 Ka|ku|acja in- Włączenie do istniejącej insta|acji c.o'

.qry!-q!4!! ..KNNR 4 0130. Zawory prze|otowe insta|acji wodociągowych z rur

06 _ stalo!rygh o 9_!, !9!!19!9t!9_!m 
-4 0130- Zawory prze|otowe insta|acji wodociągowych z rur szt.

02 - lsta|owych o ś1. 19m]na]ryj z.9qq
k ł olgo.*zawory przeiotŃe iństaiaćii wóoocĘgowych z rur szt

ń o śr. nomina|nej 15 mm
żwrotne i nśla laci i wooociąsovvycn i ru r stalo. szt.

07 wych o śr' nominalnej 65 mm

5s xŃItn ł Ótg0- Zawory zwrotne insta|acji wodociągowych z rur sta|o. szt

4^

4 0.00 0.00

0.00 0.00

ukl.

12

37

0.00 0.00

Ó Óo oo0

o.ool 0.o0

0.00

.o.5- |stsĘ!y-c!oś. Ęm|n€Ęą1q!I!l-
xt.lń z.ts Rurociągi w insta|acjach c.o. z rur stalowych insta|a- m

0403-06 cyjnych o Śr.nom'B0 mm o po'tączenlach Spawanycn

. ne qqlq ąąs!!udy]1!!q
xŃn z.ts Rurociągi w insta|acjach c.o. z rur stalowych instala- m

o4o3.o5 cyjnych o śr.nom'65 mm o połączen|acn spawanycn
na ŚcianacL!u!b/n(u

łł-xnn ż.Ts 
-Ruiociągi 

w insta|acjach c.o. z rur sta|owych instala- m

na ścianach budylrq- 
---ło xNn z.t s- _ 

Ruioi|ąsil W insta|acjach c.o. z rur stalowych insta|a. m

06 ' 

--' 

wych z rur sta|qqq! o-ęr'Ęn'!ą1el50 mm

KNNR 4 0130. Zawory prze|otowe insta|acji wodociągolvych z rur

03 sta|owych o śr. nomina|nej 25 mm
sz xrurun 4 0130- Zawory przelotowe instilacji wodoćiągo;lych z rur szt

16 0.00 0.00

2 0.00

2 0.00

6

o

54 KNNR 4 0130-

05 wvch o śr' nomina|nej 40 mm_:-
są xŃruń 4 0130. Zawory zwrotne insta|ac.ji wodociągowych z rur sta|o- szt.

04 Wych o śr. nomina|ne'j 32 mm

I 0.00

s7 knnn ł ot só.zawory zwrotne instalacji wodociqgowych z rur stalo. szt
p9 .!ryą o śr. nominqlnej?94m -irNNR a os2ilŻaw-ry żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe d|a szt. 4

021 6-03
or ixNT o.g5 lŻaŃor reguiacyjńy coMAe 7st ot.t os

*02-1q:q!
6z_x'Ńń ojs ZawÓr regu|acyjny CoMAP 751 DN 80 szt

az

1 Óo

o.Ia021 6-03
6s xalkulacja Kurek spustowy ze złączkąna węża DN 32 szt 10



23
64 KNNR 4 0135- zawoN czerpa|ne o śr. nominalnei 20 mm

02
gsixt.lrun ł oszs- csaanixi żótiwne xóńierzovve oćr. rur przy{ącznycn

08 80 mm
66 KNNR 4 0526- Fi|tr bocznikowy z wkładem fi|tracyjnym Amatek

08
o7 rŃn o:js 

-oopoŃieiiznixl 
autóńi-tyczne; śil|ona 15.ńń

021 5-09
68 KNNR 4 0531- Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

04
69 KNNR 4 0531- Termometry montowane wraz z wykonaniern tulei

szt

szt

11

szI

Kpl

szt

0.00

Ó.00l

nnn nnn

0.00 0.00
03

7g]l.NR o{a - lzolacja matami tpłvtańfśańoprzyt. tnerrnasireet ]mz

0405-01 gr. 15 mm dennic płaskich i wypukłych zbiorników Śr'
406-559 mm

71 KNNR 4 0529- Uruchomienie węzłów ciepInych
01

i2ikait<uiac;J ń
dywidualna

zTxnn ż.żó
o2o7-13

r 0203-09 średnicy do 65 mm w ścianach murowanych o grub
2 ceg,

87-KNŃR 
'o3o7- 

Demonta';uńcĘ!tr] staIoweóóó połączóniaćn spa- m
04 wanych o śr.65.80 mm
KNNR 4 0304. Rurociągi w instalacjach gazowych sta|owe o połą. m
07 czeniach spawanych o śr.nom' 65 mm na ścianach w

. .-l'!u!y!tąsh niemieszka|nylh - .-89 KNNR 4 0304- Rurociągi w insta|ac.jach gazowych sta|owe o po.łą. m
04 czeniach spawanych o śr'nom. 32 mm na Ścianach w

--: --__lb_c!y1KaÓ 
niemiesz-kaĘp!--

90 KNNR 4 0517. Montaż kształtek sta|owych o śr. nominalnej 65 mm i

92 KNNR 4 03,|2. Kurki gazowe prze|otowe o śr. 32 mm o połączeniach szt
a4_ __ .9yr!19!q!ych

93 KNNR 4 0526- Filtr gazowy o śr' rur przyłącznych 32 mm
04

a-oóf .

0.00

Ó.oo

000

ÓbÓPrzebudowa istniejącej rozdzieIni RK na innąŚcianę szt.
z uwzg|ędnieniem pzed'łużenia przewodu oraz podłą.
c!ę!|e1n c:Ęi1ozdzie I n i

Przebicie otworów w stropach Że|betowych o gruboś. otw.
ci do 20 cm d|a przewodów instalacyjnych o śr. do 50
mm

0.oo-l o oo

ÓoÓ o'Óo

ooo; ' Ó oo

i. kNNRE-żcji. .prżóńoaixauótxowe 
o łącznym prżer ń

'-!9 qrn2 ry94.9?!9 q9lur
75 KNNR 5 0110- Listwy e|ektroinsta|acyjne z PCW (naŚcienne, przy- m

-P9qłg99Łe- |9!Ę!!ą!r!y!ręca ne do cegły'-.
76 KNNR 51201- osadzenie w podłożu kołków meta|owych kotwiących szt

77 kHHn s ołoł- raulice ióżdzie|cz:i o n;śie do 10 kg
01

78 kŃŃR s ołoz- 1lyyu"'*insta|acylny Ś3ogc zsA szt

541,

01 rry9q ]:!ązqury]psrnr9l!1erwszy)
KNNR 5 1303- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ob-
02 wód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

83 KNNR 5 13óś- 
.Sprawdzenie 

samoczyńńego *ytączania zasi|ania

84 KNNR 5 1305- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania prób

|92 (nq$ępną próbą)'
85 KNNR 40208- Rurociągi kana|izacyjne z PVC o śr.50 mm na ścia. m

01 nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach

Óoo_-. o ÓÓ

pomrar l- o.oof -- ooo

^;JU

M6

o.0ó- O OO

86 KNR 7-28 Przebicie otworóW d|a przewodÓw instalacyjnych o otw

pomiar 1

pomiar 5

prón. 1

0.001 0 00

o.ool o oo

'- .';.ń;l .- .' 
n nnv. vv

I

+

0.00I

6.ą 
_ 0'0ór

Ó.oo -io

0.00

0.00i

Lp. Podstawa wy-
ceny

Jedn. mia-
ry

Cena Wańość
zł zł

0.00 0 00

0.0ó[ -- : Ó'Óo

1B



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis

J

Jedn. mia. llość
ry

4-5

Cena . Wańość
zł.zł

(5x6)
67

o.ooi._ o.o0

0.00

o.oo

ooa

Ół kNNn Ą oszrlzawa xlapowv Mno.ió sr' ńóńinalnel os ńm Szt. I

kpl 4 o.o0r. - 0.oo

2 Ó.00r- o

07
g5 xŃŃn łorł7- sżani sazówa ńaścienńó

ql
Ó6 xrlnn ł ószi-zaworv sazowe żeiiwne zańóióńe izwrótne xotńie. szt

lołlKalxuIa
własna

07 zowe d|a ciśnień 1'iśnień 1'6 MPa o śr' nomina|nej 65 mm
ukl. 2 0.00 0.0097 KNR 7-08 Detektor gazu GAZEX typ DEX-1

0.00

0301 -01
^;

Ós] xNR 7-o8 
-sygń-a|izaior 

sL sl clżeT ukł' 1 0.00
n/^t nE0402-05

1oo KNNR 4 0518- Spawanie ęózne gazowe rurociągu |ub kształtek o złącze 56 o.oo
q9- ' śr. nomina|nej 65 min i grub. ściane!9.9 m! 

-.101 KNNR 21404- Ma|owanie rursta|owych ib|aszanychośr.50-100 m
05 mm- farba podkładowa

1oż KNNR 21404. rvlalowanie iur sta|owych i b|aśzańych o srso-loo m 2ż o oO 0.00

95 '-. mm- farba Ęy19119hniqrya
iÓ: xruŃn 4 .ijo7. Prób i gazo.,vej na ciŚnienie dIa wykonawcy prob. 1 0.00 0.00

04 i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach
niemieszkalnyq! . ś! tur99Ęg!-E9 99rry.''

l oł] KaIkuIacji lopzewooowjńe pootĘczenie i wLlcnomieńie AssiG prob 1 0 00 0.00

wańość kosztorys a robót 0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

-5-


