
Data opracowania:

2016-08-11

Przedmiar robót

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x 100/225mm   odcinek od
studzienki z zaworami S-1 do  załomu Z-9  przy ul. Kustronia w Bielsku - Białej.

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlano - monta Ŝowe sieci cieplnej preizolowanej 2 x Dn 100/225mm

Lokalizacja: Bielsko-Biała, ul. Kustronia

Nazwa i kod CPV: 45231100-6  Ogólne roboty budowlane zwi ązane z budow ą ruroci ągów
45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia r uroci ągów

Inwestor: Przedsi ębiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.o. ul. Gra Ŝyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała.
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Kosztorys Kody CPV: 45231100-6  Ogólne roboty budowlane zwi ązane z budow ą ruroci ągów
45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia r uroci ągów
Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x 
100/225mm   odcinek od studzienki z zaworami S-1 do   załomu Z-9  przy ul. 
Kustronia w Bielsku - Białej.

1 Element Roboty ziemne i budowlane.
1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci cieplnej w terenie równinnym km 0,184
2 SEK 601/301/2 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy ponad 30·cm szt 5,000
3 SEK 601/301/1 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy do 30·cm szt 11,000
4 KNR 231/813/3 Rozebranie krawęŜników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej m 108,000
5 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawęŜniki, ławy z betonu m3 7,240
6 KNR 231/814/2 Rozebranie krawęŜników wtopionych i obrzeŜy trawnikowych, obrzeŜa 8x30·cm na podsypce piaskowej m 10,000
7 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm m 42,000
8 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kaŜdy następny 1·cm 

głębokości (ponad 5)
Krotność=5,0 m 42,000

9 KNNR 5/721/3 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5·cm m 16,000
10 KNNR 5/721/4 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kaŜdy następny 1·cm głębokości (ponad 5)

Krotność=25,0 m 16,000
11 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3cm  

łaczna grubość 10cm -wg uzgodnienia z MZD Nr TD.7214.116.2.2016MP w Bielsku-Białej
Wyliczenie ilości robót:
droga 52*8+11*6 482,000000
chodnik 3*1,5 4,500000

RAZEM: 486,500000 m2 486,500
12 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kaŜdy dalszy 

1·cm - droga
Krotność=7,0 m2 482,000

13 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kaŜdy dalszy 
1·cm - chodnik m2 4,500

14 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu i asfaltowego samochodami samowyładowczymi do 1·km na odl. 7 km wraz z opłatami m3 48,380
15 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu  asfaltowego  samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny 1·km

Krotność=6,0 m3 48,380
16 KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na 

głębokości 20·cm -wg uzgodnienia z MZD Nr TD 7214.175.2.2016.MP
Wyliczenie ilości robót:
droga 52*8+11*6 -63 419,000000

RAZEM: 419,000000 m2 419,000
17 KNR 231/101/4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek 

za kaŜde dalsze 5·cm głębokości
Krotność=5,0 m2 419,000

18 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu ( podbudowa)  samochodami samowyładowczymi do 1·km na odl. 7 km wraz z opłatami m3 198,450
19 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu  samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny 1·km

Krotność=6,0 m3 198,450
20 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12·cm - ( gr. 30cm ) m2 12,000
21 KNR 231/810/6 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kaŜdy następny 1·cm grubości nawierzchni

Krotność=18,0 m2 12,000
22 KNR 231/810/1 ANALOGIA. Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin -

kostaka 20x10x6cm - kostka szara m2 21,000
23 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i Ŝelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych 

obetonowanych m2 13,500
24 KNNR 6/403/3 KrawęŜniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa -  (krawęŜniki  dozysk 60%) m 15,000
25 KNNR 6/403/3 KrawęŜniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa - NOWE m 93,000
26 KNNR 6/404/5 ObrzeŜa betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową ( 

obrzeŜa z odzysku 50% ) m 10,000
27 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 3,000
28 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne szt 2,000
29 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm- z tłucznia kamiennego o CBR 

min 25% -wg uzgodnienia z MZD Nr TD 7214.116.2.2016.MP m2 482,000
30 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm, droga + droga betonowa  - z 

tłucznia kamiennego o -wg uzgodnienia z MZD Nr TD 7214.116.2.2016.MP
Krotność=2,0 m2 494,000

31 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm , chodnik - z tłucznia 
kamiennego -wg uzgodnienia z MZD Nr TD 7214.116.2.2016.MP m2 25,500

32 KNNR 6/308/3 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiąŜąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód do 5·t - wg uzgodnienia z MZD Nr TD 
7214.116.2.2016.MP m2 482,000
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33 KNNR 6/308/7 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiąŜąca), dodatek za dalszy 1·km 
przewozu ponad 5·km, samochód do 5·t (1)
Krotność=2,0 t 71,962

34 KNNR 6/309/3 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód do 5·t - wg uzgodnienia z MZD Nr TD 
7214.175.2.2016.MP m2 482,000

35 KNNR 6/309/7 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1·km 
przewozu ponad 5·km, samochód do 5·t (1)
Krotność=2,00 t 60,250

36 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t - Chodniki - wg uzgodnienia z MZD Nr TD 
7214.175.2.2016.MP m2 4,500

37 KNNR 6/309/7 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1·km 
przewozu ponad 5·km, samochód do 5·t (1)
Krotność=2,00 t 0,459

38 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12·cm m2 12,000
39 KNR 231/308/2 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm

Krotność=8,0 m2 12,000
40 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5·cm m2 12,000
41 KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm

Krotność=5,0 m2 12,000
42 KNR 231/1503/2 Transport mieszanki betonowej samochodową mieszarką o pojemności 2500·dm3 z wytworni do miejsca

wbudowania na odległość do 0,5·km, drogi utwardzone lub gruntowe, załadunek gotową mieszanką z 
betoniarki przeciwbieŜnej 1000·dm3 m3 3,600

43 KNR 231/1504/1 Nakłady uzupełniające za transport mieszanki betonowej mieszarką samochodową z wytwórni do 
miejsca wbudowania na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność=13,0 m3 3,600

44 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka prostokątna 20x10·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej - ( kostka odzysk 70%) m2 21,000

45 KNR 225/307/1 
(1)

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i Ŝelbetowych, budowa, na słupkach metalowych 
obetonowanych, z kształtowników walcowanych - ( elementy ogrodzenia - odzysk 70%) m2 13,500

46 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30·m, fundament 0.20x0.80·m m 6,000
47 KNRW 

201/118/1
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem humusu
bez darni m2 72,000

48 KNNR 1/202/8 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV - z odliczeniem 
starych kanałów   x 80% + opłata za przyjęcie ziemi

Wyliczenie ilości robót:
z odwozem na odległość 7 km (1,62*1,0*78+1,95*1,0*35+1,8*1,0*19+1,5*1,0*9-16,67-10,8)*

80% 171,872000
RAZEM: 171,872000 m3 171,872

49 KNNR 1/301/3 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV x 20% + opłata za 
przyjecie ziemi m3 42,968

50 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
do 5·t
Krotność=7,0 m3 214,840

51 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, szerokość do 1·m, umocnienie aŜurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 487,000

52 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa m 282,000
53 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie m 282,000
54 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego - budowa i rozbiórka m2 9,000
55 KNR 225/413/1 Mosty drogowe na palach o szerokości jezdni do 3·m, podpory - budowa m3 1,200
56 KNR 225/413/2 Mosty drogowe na palach o szerokości jezdni do 3·m, konstrukcje nośne - budowa m 3,000
57 KNR 225/413/3 Mosty drogowe na palach o szerokości jezdni do 3·m, podpory - rozebranie m3 1,200
58 KNR 225/413/4 Mosty drogowe na palach o szerokości jezdni do 3·m, konstrukcje nośne - rozebranie m 3,000
59 KNR 220/105/1 DEMONTAś. Płyty kanałowe płaskie, 85x50x10·cm

R =   0,955*0,4 = 0,382
M =   1,000*0 = 0,000
S =   1,000*0,4 = 0,400 szt 3,000

60 KNR 220/110/2 DEMONTAś. Prefabrykowane łupiny kanałowe Ŝelbetowe, typu TB-303, dla rurociągów - parociąg Dn 
400
R =   0,955*0,4 = 0,382
M =   1,000*0 = 0,000
S =   1,000*0,4 = 0,400 szt 83,000

61 KNR 401/348/11 Rozebranie ścian kanału z bloczków betonowych, zaprawa cementowa m2 1,800
62 KNRW 

401/212/6
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - punkty stałe , 
cokoły pod ogrodz. m3 3,200

63 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12·cm  - likwidacja podłoŜa 
kanału kolidującego z ułoŜeniem sieci preizolowanej - gr. 20cm m2 15,000

64 KNR 231/810/6 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kaŜdy następny 1·cm grubości nawierzchni
Krotność=8,0 m2 15,000

65 KNNR 2/301/3 ANALOGIA. Zamurowanie starych kanałów z bloczków betonowych m3 0,600
66 KNR 218/612/2 Tynk z zaprawy cementowej na ścianach pionowych - zwykły m2 9,600
67 KNR 218/721/3 Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa, z lepiku 

asfaltowego na zimno m2 9,600
68 KNNR 2/301/3 Fundamenty z bloczków betonowych - podbudowa pod studzienki dla zaworów m3 0,350
69 KNNR 4/1423/3 Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi·1200·mm - H= 0,6m - studnia S-1 m 0,600
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70 KNNR 4/1423/5 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nastudzienna typ PP-200/80 z pierścieniem 
odciąŜającym  typ PO-1500/250 i włazem  Ŝeliwnym  typ CO-800/klasa C250 szt 1,000

71 KNR 220/113/12 Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych), ściana 
grubości 20-30·cm, rurociąg Fi·250-300·mm - z załoŜeniem pierścieni gumowych D225
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

72 DC 4/202/2 Mocowanie elementów za pomocą kotew Safety Plus R-SPL do podłoŜa Ŝelbetowego, wersja ze śrubą, 
średnica otworu 15 mm - mocowanie włazu Ŝeliwnego szt 2,000

73 KNNR 4/1411/3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - podsypka pod rury preizolowane 
-piasek. m3 56,400

74 KNNR 1/608/2 
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek- obsypanie rur preizolowanych.
m3 20,520

75 KNNR 4/1411/3 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - zasypanie rur preizolowanych 
piaskiem. m3 56,400

76 KNR 219/218/1 Zabezpieczenie kabli w ziemi - rury osłonowe Fi-110mm - kable teletechniczne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

77 KNR 219/218/1 Zabezpieczenie kabli w ziemi - rury osłonowe dzielone  Fi-110mm - kable energetyczne NN
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,000

78 KNR 219/218/1 Zabezpieczenie gazociągu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

79 KNNR 1/529/1 MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów wodoc. i kanałów,  oraz kanał kablowy montaŜ: 
rozpiętość 4,0·m kpl 7,000

80 KNNR 1/529/6 MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów wodoc. i kanałów, demontaŜ: rozpiętość 4,0·m kpl 7,000
81 KNNR 1/206/3 

(3)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, 
samochód 5-10·t - przywóz ziemi do zasypania wykopów m3 120,690

82 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, 
grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV x 80,0% m3 96,550

83 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria 
gruntu III-IV x 20% m3 24,410

84 KNNR 1/218/2 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74·kW (100KM), kategoria gruntu III-IV m2 216,000
85 KNR 221/218/5 Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręcznie z transportem taczkami

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 10,800
86 KNR 221/203/5 Ręczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt 

niezadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 216,000

87 KNR 221/402/3 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, bez nawoŜenia, kategoria
gruntu IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 216,000

88 KNR 401/108/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do1-km, gruz betonowy + opłaty na wysypisku m3 19,650
89 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na kaŜdy następny 1·km, gruz (kol.13-15)

Krotność=7,0 m3 19,650
90 KNR 231/1507/2 Transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem 

mechanicznym, ładunek 200-1000·kg, transport samochodem do 5·t - odwóz zdemontowanych płyt 
kanałowych na wysypisko śmieci wraz z opłatą t 11,060

91 KNR 231/1508/1 Nakłady uzupełniające za transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, 
samochodem do 5·t
Krotność=15,0 t 11,060

2 Element Roboty instalacyjne
92 KNR 216/317/3 DEMONTAś. Izolacja matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego, rurociągi, 2 warstwy, 

grubość 90-100·mm, rurociąg ponad Fi·102·mm -wraz z płaszczem
R =   1,000*0,7 = 0,700
M =   1,000*0 = 0,000
S =   1,000*0,9 = 0,900 m2 153,660

93 KNNR 4/2102/5 DEMONTAś. Rurociągi w kanałach, do Dn 400/11.0·mm - parociąg w kanale oraz w kanale 
przełazowym przełazowym 
R =   1,000*0,5 = 0,500
M =   1,000*0 = 0,000
S =   1,000*0,5 = 0,500 m 78,000

94 KNNR 4/2101/6 DEMONTAś. Rurociągi w kanałach, do Dn 100/5.0·mm
R =   1,000*0,4 = 0,400
M =   1,000*0 = 0,000
S =   1,000*0,4 = 0,400 m 1,500

95 Kalkulacja 
indywidualna

Kal. indywidualna. DemontaŜ  mufy końcowej   D 225
kpl 2,000

96 KNNR 4/2301/4 
(1)

Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 3,6·mm, 114.3/225mm - izolacja ( PLUS)
m 238,000

97 KNNR 4/2301/4 
(1)

ANALOGIA. MontaŜ kolan kąt 90*, R=2,5D prefabrykowanych preizolowanych równoramiennych L= 
1,0m x 1,0m  ścianka 3,6·mm, 114.3/225mm, izolacja kl. II (PLUS)  -         18,0  szt
R =  1,000*1,3 = 1,300
M = 1,000
S = 1,000 m 36,000

98 KNR 
709/2501/10

ANALOGIA. MontaŜ odwodnienia preizolowanego izolacja PLUS, Dn 100/225 mm z zaworem kulowym 
Dn 40mm ( ze stali nierdzewnej ) - izolacja (PLUS) szt 2,000

99 Kalkulacja 
indywidualna

KALKULACJA INDYW. Transport i  rozładunek kabli ciepłowniczych BRUGG typ FLEXWELL Dz 
127,0/220mm i ustawienie na stojaku t 2,610

100 Kalkulacja 
indywidualna

KALKULACJA. INDYW. Przewierty sterowane parabolicznie  dla kabla ciepłowniczego  BRUGG typ 
Flexwell , Dz 127,0/220mm, -  L = 45,0m  x 2 kpl m 90,000

101 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa kabla ciepłowniczego BRUGG typ Flexwell, Dz 127,0/220mm -  dwa odcinki po 50m
m 100,000
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102 Kalkulacja 
indywidualna

KALKULACJA INDYW.MontaŜ złącza  przyłączeniowego spawanego PN25,  FHK typ 127/220 
wykonanie "G" kpl 4,000

103 Kalkulacja 
indywidualna

KALKULACJA INDYW. MontaŜ mufy  HDPE z korkami wtapianymi D225 mm L=850 mm dla złącza 
przyłączeniowego spawanego FHK 127/220 + pianka do mufy kpl 4,000

104 Kalkulacja 
indywidualna

KALKULACJA INDYW. Wyprowadzenie instalacji alarmowej z kabla ciepłowniczego typ FHK 200/310
kpl. 4,000

105 Kalkulacja 
indywidualna

Kal. indywidualna. Przewierty  sterowane parabolicznie - wciągnięcie kabla telemetrycznego typ 
XzTKMNXpw 2x(4x2xo,6+1x2x0,6) w rurce PE SDR11 - Dz 50 x 4,6 mm typ TS  -  L= 45,0 m m 45,000

106 KNNR 4/2101/6 Rurociągi w kanałach, do Dn 114,3/4,5·mm - w kanale przełazowym
R =   1,000*1,2 = 1,200
M = 1,000
S =   1,000*1,2 = 1,200 m 72,000

107 KNR 709/2115/2 ANALOGIA. MontaŜ  kompensatora mieszkowego osiowego, DNAMUFF DX1S, PN25, DN 100mm ,typ 
100/25/90, L= 700 mm
R =   1,000*1,2 = 1,200
M = 1,000
S = 1,000 szt 2,000

108 KNR 724/147/4 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów w kanale przełazowym o masie jednego 
elementu konstrukcji 50 kg - podpory ślizgowe wg rys. nr 03/2 kg 146,460

109 KNR 724/147/5 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów o masie jednego elementu konstrukcji 
100 kg - podpory kierunkowe wg rys. nr 03/2 kg 181,280

110 KNR 724/148/4 MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów  na kotwach typ HILTI HSL-3-G M12/25 o 
masie jednego elementu konstrukcji 50 kg - podpory ślizgowe
R =   1,000*1,2 = 1,200
M = 1,000
S =   1,000*1,2 = 1,200 kg 146,460

111 KNR 724/148/5 MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów na kotwach typ HILTI HSL-3-G M12/25 o 
masie jednego elementu konstrukcji 100 kg - podpory kierunkowe
R =   1,000*1,2 = 1,200
M = 1,000
S =   1,000*1,2 = 1,200 kg 181,280

112 KNNR 4/2304/2 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane 
radiologicznie, 114.3/225, 3.6·mm złącze 56,000

113 Kalkulacja 
indywidualna

Kal. indywidualna. MontaŜ  mufy termokurczliwej usieciowanej radiacyjnie typ SXWP    D 225 - wraz z 
instalacją alarmową. kpl 48,000

114 Kalkulacja 
indywidualna

Kal. indywidualna. MontaŜ końcówki termokurczliwej Dn 100/D 225
szt 4,000

115 KNNR 4/1321/2 ANALOGIA. Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm  -  rura z 
kielichem Fi- 160mm , L= 0,4m - do kaptura ochronnego zaworów preizolowanych szt 2,000

116 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm - korek   - do kaptura 
ochronnego zaworów preizolowanych szt 2,000

117 KNNR 4/2009/1 ANALOGIA. UłoŜenie poduszek kompensacyjnych piankowych typ  (1000 x 225x 40 ) na ruroc. 
preizolowanych szt 100,000

118 KNNR 4/2321/1 Połączenia przewodów alarmowych poza nasadką termokurczliwa. szt 2,000
119 KNNR 4/2321/3 Połączenia przewodów alarmowych, w odgałęzieniu - rozdzielenie instalacji alarmowej. szt 4,000
120 KNNR 4/2323/1 Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy pom 1,000
121 KNNR 4/2323/2 Testowanie instalacji alarmowej, pomiar następny pom 6,000
122 KNNR 4/1611/1 ANALOGIA. Płukanie rurociągów sieci cieplnej , (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 2,250
123 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy ciepłociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego ( na dwóch 

rurociągach)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 278,000

124 KNR 729/602/1 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą obwodową przez dwie 
ścianki, rura do Fi·108/5.5·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 76,000

125 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią - kabel telemetryczny 
typ XzTKMNXpw 2 x ( 4 x 2 x0,6 +1 x2x0,6) m 310,000

126 KNR 510/509/5 ANALOGIA. MontaŜ w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach  telemetrycznych , 
kabel wieloŜyłowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

127 KNR 708/604/1 Korytko z pokrywą i elementami pomocniczymi - dla kabla telemetrycznego m 40,000
128 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podłoŜu kołków, kotwiących M·6, ściana lub strop szt 28,000
129 KNR 510/605/5 ANALOGIA. Zabezpieczenia kabla telemetrycznego w powłoce z tworzyw sztucznych, kable 

sygnalizacyjne wieloŜyłowe bez pancerza, ilość Ŝył do 24
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

130 KNRW 
403/1203/8

Badanie linii kablowej, kabel sygnalizacyjny, 24 Ŝyły
odcinek 2,000

131 KNNRW 3/408/6 Wiercenie otworów w konstrukcjach Ŝelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi·40·mm
Krotność=4,0 cm 30,000

132 KNR 501/606/3 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór wolny - uszczelniacz 
poliuretanowy szt 4,000

133 KNR 712/101/5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
rurociągi, Fi·58-219·mm m2 24,480

134 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne m2 10,270

135 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi m2 24,480
136 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne m2 10,270
137 KNR 712/207/5 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi·58-219·mm, farba poliwinylowa

m2 24,480
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138 KNR 712/207/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, konstrukcje pełnościenne, farba poliwinylowa
m2 10,270

139 KNR 712/215/5 
(3)

Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, rurociągi, Fi·58-219·mm, emalia syntetyczna kreodurowa
m2 24,480

140 KNR 712/215/1 
(3)

Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, konstrukcje pełnościenne, emalia syntetyczna kreodurowa
m2 10,270

141 KNRW 
216/509/2

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi, izolacja grubości 80·mm , jedna warstwa,   Dz-114·mm - 
kanał przełazowy
R =   1,000*1,2*1,1 = 1,320
M = 1,000
S =   1,000*1,2 = 1,200 m2 60,480

142 KNRW 
216/601/2 (2)

Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej, rurociąg í 60-191·mm
R =   1,000*1,2*1,1 = 1,320
M = 1,000
S =   1,000*1,2 = 1,200 m2 60,480

143 KNRW 
216/607/7 (2)

Elementy obróbki blacharskiej płaszczy ochronnych (naroŜniki, kryzy, włazy, wzierniki itp.), ponad 0.5·m2
R =   1,000*1,2*1,1 = 1,320
M = 1,000
S = 1,000 szt 8,000

144 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t - rury t 8,420

145 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=7,0 t 8,420

146 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, -zdemontowanej izolacji termicznej na wysypisko 
śmieci wraz  z opłatami za utylizacje. m3 11,900

147 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny 1·km, izolacji termicznej (kol.17-19)
Krotność=7,0 m3 11,900


