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Przebudowa budynku magazynowego
Tabela elementów scalonych

Udział %RazemSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.
0,00%0,000,000,00ROBOTY BUDOWLANE1
0,00%0,000,000,00Roboty rozbiórkowe i 

przygotowawcze
1.1

0,00%0,000,000,00Przedścianki1.2
0,00%0,000,000,00Sufit podwieszany1.3
0,00%0,000,000,00Ścianki działowe i roboty 

tynkarskie
1.4

0,00%0,000,000,00Stolarka1.5
0,00%0,000,000,00Malowanie i okładziny ścienne1.6
0,00%0,000,000,00Posadzki1.7
0,00%0,000,000,00INSTALACJA C.O.2
0,00%0,000,000,00Kotłownia2.1
0,00%0,000,000,00Aparaty grzejne2.2
0,00%0,000,000,00Montaż instalacji c.o.2.3
0,00%0,000,000,00INSTALACJE WODOCIĄGOWE3
0,00%0,000,000,00Roboty montażowe3.1
0,00%0,000,000,00Instalacja zewnętrzna wody3.2
0,00%0,000,000,00KANALIZACJA SANITARNA4
0,00%0,000,000,00Wewnętrzna4.1
0,00%0,000,000,00Zewnętrzna4.2
0,00%0,000,000,00WENTYLACJA5
0,00%0,000,000,00INSTALACJA ELEKTRYCZNA6
0,00%0,000,000,00Układanie kabli i przewodów6.1
0,00%0,000,000,00Oświetlenie6.2
0,00%0,000,000,00Rozdzielnice wewnetrzne6.3
0,00%0,000,000,00Montaz osprzętu6.4
0,00%0,000,000,00Uziom fundamentowy, instalacja 

wyrównania potencjałów, 
instalacja odgromowa, uziom

6.5

0,00%0,000,000,00Kosztorys razem
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Przebudowa budynku magazynowego
Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,0000%0,000,770m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 
i okiennych - pomieszczenia produkcyjne

KNR 4-01 
0329-03

1
d.1.1

0,0000%0,002,100mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie 
nadproży prefabr. - wienerberger 11,5 dł. 205 
cm - nad otworem pomiędzy pomieszceniami 
produkcyjnymi

KNR 2-02 
0126-05

2
d.1.1

0,0000%0,002,960m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 
km - + opłata za wysypisko

KNR 4-01 
0108-11
analogia

3
d.1.1

0,0000%0,002,960m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 
km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-10

4
d.1.1

0,0000%0,007,864tOpłata za wysypisko - gruz
kalk. 

własna

5
d.1.1

0,0000%0,00151,071m2Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) 
pojedyńcze na ścianach na rusztach

KNR 2-02 
2006-03
analogia

6
d.1.2

0,0000%0,00151,071m2Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na 
ścianach z płyt gipsowych

KNR-W 2-
02 0830-02

7
d.1.2

0,0000%0,00102,130m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na 
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw 
profili nośnych 60 cm

KNR 2-02 
2011-01
analogia

8
d.1.3

0,0000%0,00102,130m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny 
mineralnej poziome z płyt układanych na sucho 
- jedna warstwa

KNR 2-02 
0613-03

9
d.1.3

0,0000%0,00102,130m2Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na 
ścianach z płyt gipsowych

KNR-W 2-
02 0830-02

10
d.1.3

0,0000%0,0037,446m2Ścianki działowe z płytek piano- lub 
gazobetonowych gr.12cm

KNR 2-02 
0121-03
analogia

11
d.1.4

0,0000%0,0028,560m2Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie z 
transp.mechanicznym na ścianach i słupach - 
tynki pod okładziny z glazury

KNR 2-02 
0802-02

12
d.1.4

0,0000%0,0048,184m2Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie z 
transp.mech.na ścianach i pilastrach - tynki pod 
malowanie

KNR 2-02 
0805-01

13
d.1.4

0,0000%0,006,300mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie 
nadproży prefabr. - wienerberger 11,5 dł. 115 
cm - część socjalna

KNR 2-02 
0126-05

14
d.1.4

0,0000%0,006,400m2Ościeżnice drewniane zwykłe - z MDF do drzwi 
wewnętrznych drewnianych płytowych zwykłych 
i łazinkowych

KNR-W 2-
02 1026-01

15
d.1.5

0,0000%0,006,400m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone -  drzwi wewnętrzne 
płytowe

KNR 2-02 
1017-02

16
d.1.5

0,0000%0,007,200m2Drzwi zewnętrzneKNR-W 2-
02 1040-02

17
d.1.5
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Przebudowa budynku magazynowego
Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,0000%0,007,000sztObsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 

1m - montaż parapetów wewnętrznych PCV
KNR 2-02 
0129-02
analogia

18
d.1.5

0,0000%0,007,000sztObsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 
1m - montaż parapetów zewnętrznych z blachy 
powlekanej

KNR 2-02 
0129-02
analogia

19
d.1.5

0,0000%0,001,000sztMontaż bramy przesuwnej w halach i 
budynkach

KNR 2-05 
0121-04

kalk. 
własna

20
d.1.5

0,0000%0,0084,150m2Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z 
wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. 
ponad 5 m2

KNR 9-21 
0101-04

21
d.1.6

0,0000%0,00229,624m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z 
gruntowaniem - malowanie ścian farbą akrylową 
- pomieszczenia suche

KNR 2-02 
1505-07

22
d.1.6

0,0000%0,00102,130m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z 
gruntowaniem - malowanie sufitów farbą 
emulsyjną - pomieszczenia suche

KNR 2-02 
1505-07

23
d.1.6

0,0000%0,008,296m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z 
gruntowaniem - malowanie ścian farbą 
silikatową - pomieszczenia mokre

KNR 2-02 
1505-07

24
d.1.6

0,0000%0,007,177m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z 
gruntowaniem - malowanie sufitów farbą 
emulsyjną o podwyższonych parametrach 
wytrz.- pomieszczenia mokre

KNR 2-02 
1505-07

25
d.1.6

0,0000%0,0032,870m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 
cm na klej metodą kombinowaną Płytki o 
specjalnych wzorach. 3-4 kolory. Pow. 2,5-5,0 
m2. - płytki o wym. 20 x 50 cm w układzie 
poziomym - pomieszczenia wc i łazienek

KNR 2-02 
0829-11 

z.sz. 5.7.a 
z.sz. 5.7.b 
z.sz. 5.7.c
analogia

26
d.1.6

0,0000%0,0034,070m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome - gruntowanie posadzek 
przed ułożeniam warstw wykończeniowych

NNRNKB 
202 1134-

01

27
d.1.7

0,0000%0,0034,070m2Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne 
poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.-  
pierwsza warstwa - hydroizolacja posadzki

KNR 2-02 
0602-01
analogia

28
d.1.7

0,0000%0,0034,070m2Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne 
poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga 
i nast.warstwa - hydroizolacja posadzki

KNR 2-02 
0602-02
analogia

29
d.1.7

0,0000%0,0036,311m2Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne 
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.-  
pierwsza warstwa- hydroizolacja ścian 15 cm 
powyżej poziomu posadzki, w pomieszczeniach 
mokrych na wysokości 1,5 m

KNR 2-02 
0603-01
analogia

30
d.1.7

0,0000%0,0036,311m2Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne 
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga 
i nast.warstwa- hydroizolacja ścian 15 cm 
powyżej poziomu posadzki, w pomieszczeniach 
mokrych na wysokości 1,5 m

KNR 2-02 
0603-02
analogia

31
d.1.7

0,0000%0,0048,190mIzolacja połączeń połogi ze ścianą taśmą 
uszczelniającą o szer. 0,12 m w 
pomieszczeniach

kalk. 
własna

32
d.1.7

0,0000%0,0057,000sztMontaż narożników i pierścieni 
uszczelniającychkalk. 

własna

33
d.1.7
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0,0000%0,001,000sztMontaż wkładu kominowego
kalk. 

własna

38
d.2.1

0,0000%0,001,000kpl.Kocioł na pelet z podajnikiem 12 KWKNR 2-15 
0312-02
analogia

39
d.2.1

0,0000%0,001,000szt.Pompa obiegowa WiloKNR 2-15 
0408-03

40
d.2.1

0,0000%0,001,000szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych śr. nom. 25 mm

KNR 2-15 
0408-03

41
d.2.1

0,0000%0,002,000szt.Zawory kulowe  o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 
0519-01

42
d.2.1

0,0000%0,001,000szt.Filtr siatkowy o śr. rur przyłącznych 15 mmKNNR 4 
0526-01

43
d.2.1

0,0000%0,001,000szt.Zawór automatyczny odpowietrzający o śr.nom. 
do 15 mm

KNR 2-15 
0415-01

44
d.2.1

0,0000%0,001,000szt.Termometry montowane wraz z wykonaniem 
tulei

KNNR 4-
0531-030

45
d.2.1

0,0000%0,001,000szt.Manometry montowane wraz z wykonaniem 
tulei (0.6-1,0 MPa)

KNNR 4-
0531-040

46
d.2.1

0,0000%0,007,000mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o 
śr.nominalnej 20 mm o połaczeniach PRESS, 
na ścianach w budynkach

KNR-W 2-
15 0402-02

47
d.2.1

0,0000%0,008,000mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o 
śr.nominalnej 25 mm o połączeniach typu 
Press, na ścianach w budynkach

KNR-W 2-
15 0402-03

48
d.2.1

0,0000%0,0015,000mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami 
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm 
(C)

KNR 0-34 
0101-01

49
d.2.1

0,0000%0,001,000szt.Uruchomienie kotłowni c.o.KNNR 4 
0529-02

50
d.2.1

0,0000%0,001,000kpl.Urządzenia do podgrzewania wody ze 
zbiornikami o poj. 200 dm3

KNNR 4 
0143-02

51
d.2.1

0,0000%0,007,000kpl.Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do 
grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, 
płytowych o połączeniu na zacisk

KNNR 4 
0427-01

52
d.2.2

0,0000%0,007,000urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji  
centralnego ogrzewania (na gorąco)

KNNR 4 
0436-01

53
d.2.2

0,0000%0,007,000szt.Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm 
z ogranicznikiem otwarcia i zabezpieczeniem 
przed kradzieżą

KNNR 4 
0412-01

54
d.2.2

0,0000%0,007,000szt.Zestawy grzejnikowe powrotne  o śr. nominalnej  
15 mm

KNNR 4 
0412-01

55
d.2.2

0,0000%0,002,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600/400KNNR 4 
0418-05

56
d.2.2
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Przebudowa budynku magazynowego
Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,0000%0,0034,070m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 

30x30 cm układane na klej metodą 
kombinowaną

KNR 2-02 
1118-09

34
d.1.7

0,0000%0,0032,470mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 
20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z 
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

KNR 2-02 
1120-01

35
d.1.7

0,0000%0,0032,470mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 
20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z 
przecinaniem płytek metodą zwykłą

KNR 2-02 
1120-02

36
d.1.7

0,0000%0,004,000sztMontaż aluminiowych listw progowych
kalk. 

własna

37
d.1.7



0,0000%0,0050,000mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. 
zewnętrznej 40 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNNR 4 
0112-04

72
d.3.1

0,0000%0,0026,400mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP stabi) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNNR 4 
0112-01

73
d.3.1

0,0000%0,0014,000mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP stabi) o śr. 
zewnętrznej 32 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNNR 4 
0112-02

74
d.3.1

0,0000%0,005,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach 
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

KNNR 4 
0116-01

75
d.3.1

0,0000%0,006,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach 
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, 
baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z 
tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm

KNNR 4 
0116-07

76
d.3.1
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Przebudowa budynku magazynowego
Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,0000%0,005,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600/1000KNNR 4 

0418-05
57

d.2.2

0,0000%0,00138,000mRurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr.  
zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych 
na ścianach w budynkach

KNR-W 2-
15 0405-

0300

58
d.2.3

0,0000%0,0090,000mRurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr.  
zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych 
na ścianach w budynkach

KNR-W 2-
15 0405-

0400

59
d.2.3

0,0000%0,004,000szt.Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w 
instalacjach co.

KNR 2-15 
0604-0301

60
d.2.3

0,0000%0,0010,000szt.Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18  mm w 
instalacjach co.

KNR 2-15 
0604-04

61
d.2.3

0,0000%0,0014,000kpl.Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm 
do grzejników

KNNR 4 
0429-04

62
d.2.3

0,0000%0,004,000szt.Mufa z gwintem zewn. o śr. nominalnej 18-18 
mm

KNNR 4 
0430-04

63
d.2.3

0,0000%0,002,000szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 
mm

KNNR 4 
0412-06

64
d.2.3

0,0000%0,001,000szt.Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych 
o śr. nominalnej 15 mm - wariant 1

KNNR 4 
0411-01

65
d.2.3

0,0000%0,002,000szt.Tuleje ochronne z rur o śr. 40-80 mmw ścianach 
lub stropach z cegły o gr. 24-36 cm - wariant 1

KNNR-W 0-
09 1103-

0602

66
d.2.3

0,0000%0,0072,000mPróby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych 
i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
(robocizna)

KNNR 4 
0406-02

67
d.2.3

0,0000%0,001,000prób
a

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych 
i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
(materiały i sprzęt) - wariant 1

KNNR 4 
0406-0201

68
d.2.3

0,0000%0,000,030m3Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w 
ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej

KNNR 3 
0305-01

69
d.2.3

0,0000%0,0012,000mIzolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami z pianki  
polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N)

KNR 0-34 
0101-10

70
d.2.3

0,0000%0,0060,000mIzolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami z pianki  
polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N)

KNR 0-34 
0101-10

71
d.2.3



Przebudowa budynku magazynowego
Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,0000%0,001,000prob

.
Próba szczelności instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna)

KNNR 4 
0127-01

77
d.3.1

0,0000%0,0040,400mPróba szczelności instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych - dodatek w 
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 
mm)

KNNR 4 
0127-02

78
d.3.1

0,0000%0,0090,400mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

KNNR 4 
0128-01

79
d.3.1

0,0000%0,003,000szt.Zawory przelotowe kulowe ze złączką do węża 
o śr. nominalnej  mm 15 mm

KNNR 4 
0132-0201

80
d.3.1

0,0000%0,002,000szt.Zawory ćwierćobrotowe kulowe o śr. nominalnej  
mm 15 mm

KNNR 4 
0132-0201

81
d.3.1

0,0000%0,002,000szt.Baterie umywalkowe  stojące czasowe z 
mieszaczem bocznym o śr. nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0137-02

82
d.3.1

0,0000%0,001,000szt.Baterie zlewozmywakowe  stojące o śr. 
nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0137-02

83
d.3.1

0,0000%0,001,000szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o 
śr.nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0137-08

84
d.3.1

0,0000%0,000,029m3Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w 
ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej

KNNR 3 
0305-01

85
d.3.1

0,0000%0,004,000otw.Przebicie otworów dla przewodów 
instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach 
murowanych o grubości 1/2 ceg.

KNR 7-28 
0203-01

86
d.3.1

0,0000%0,001,000otw.Przebicie otworów dla przewodów 
instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach 
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

KNR 7-28 
0203-03

87
d.3.1

0,0000%0,0012,400mIzolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami  
laminowanymi folią PE gr. 6 mm (C) metodą 
izolowania po montażu rurociągu

KNR 0-34 
0107-01

88
d.3.1

0,0000%0,0014,000mIzolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami  
laminowanymi folią PE gr. 6 mm (C) metodą 
izolowania po montażu rurociągu

KNR 0-34 
0107-02

89
d.3.1

0,0000%0,001,000szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa 
sztucznego na szafce

KNR-W 2-
15 0229-05

90
d.3.1

0,0000%0,002,000kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym

KNR-W 2-
15 0230-02

91
d.3.1

0,0000%0,001,000kpl.Brodziki natryskoweKNR-W 2-
15 0232-02

92
d.3.1

0,0000%0,001,000kpl.Urządzenia sanitarne na elemencie 
montażowym - ustęp

KNR 2-
15/GEBERI
T 0104-01

93
d.3.1

0,0000%0,001,125m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozebranie 
nawierzchni betonowej

KNR 4-01 
0212-01
analogia

94
d.3.2

0,0000%0,0078,960m3Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na 
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki  
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wariant 1

KNNR 1 
0210-03

95
d.3.2

0,0000%0,0019,740m3Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 
kat. IV

KNNR 1 
0305-03

96
d.3.2

0,0000%0,0010,575m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grub. 15 cm

KNNR 4 
1411-02

97
d.3.2

0,0000%0,0014,100m3Obsypywanie rurociągu w wykopie kruszywem 
naturalnym

KNNR 1 
0318-01

98
d.3.2

0,0000%0,00329,000m2Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z 
rozbiórką balami drewnianymi w gruntach 
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 
3.0 m

KNNR 1 
0312-01

99
d.3.2
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0,0000%0,000,225m3Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o 
grub. do 15 cm - rozebranie posadzki

KNR 4-04 
0301-03

104
d.4.1

0,0000%0,000,450m3Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 
kat. IV

KNNR 1 
0305-03

105
d.4.1

0,0000%0,000,225m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grub. 15 cm

KNNR 4 
1411-02

106
d.4.1

0,0000%0,004,000mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w 
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0203-01

107
d.4.1

0,0000%0,001,500mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w 
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0203-03

108
d.4.1

0,0000%0,004,000mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0208-01

109
d.4.1

0,0000%0,000,225m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie 
ziemią z ukopów

KNR-W 4-
01 0106-03

110
d.4.1

0,0000%0,001,000otw.Przebicie otworów dla przewodów 
instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach 
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

KNR 7-28 
0203-08

111
d.4.1

0,0000%0,002,000prze
pust

.

Przepusty z rur o śr. do 110 mm w ścianach lub 
stropach z cegły o gr. 12-24 cm

KNNR-W 9 
1103-0105
analogia

112
d.4.1

0,0000%0,002,000szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 
150 mm

KNNR 4 
0218-01

113
d.4.1

0,0000%0,004,000szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z 
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0211 01

114
d.4.1

0,0000%0,001,000szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z 
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0211-03

115
d.4.1

0,0000%0,003,000szt.Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 
150 mm

KNNR 4 
0218-02

116
d.4.1

0,0000%0,000,675m3Wywóz nadmiaru gruntu z transportem urobku 
samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi 
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

KNNR 1 
0221-02

117
d.4.1

0,0000%0,000,675m3Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach 
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)( dalsze 
4 km.)  dod.za odwóz ziemi za każdy nast.rozp. 
1 km-(nast. 4 km)
Krotność = 4

KNNR 1 
0208-02

118
d.4.1

0,0000%0,000,007m3Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w 
ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej

KNNR 3 
0305-01

119
d.4.1

0,0000%0,000,225m3Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop 
fundamentowych z betonu monolitycznego - 
uzupełnienie posadzki betonowej

KNR 4-01 
0203-01
analogia

120
d.4.1
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Przebudowa budynku magazynowego
Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,0000%0,0024,675m3Wywóz nadmiaru gruntu z transportem urobku 

samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi 
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

KNNR 1 
0221-02

100
d.3.2

0,0000%0,0024,675m3Wykopy - dod.za odwóz ziemi za każdy 
nast.rozp. 1 km (dalsze 4 km.)

KNNR 3 
0103-07

101
d.3.2

0,0000%0,0074,025m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV 
- wymiana gruntu -

KNNR 1 
0318-02

102
d.3.2

0,0000%0,000,563m3Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop 
fundamentowych z betonu monolitycznego - 
uzupełnienie posadzki betonowej

KNR 4-01 
0203-01
analogia

103
d.3.2



0,0000%0,00330,000mMontaż uchwytów pod przewody kabelkowe 
układane pojedynczo z przyg.podłoża 
mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w 
podłożu z cegły

KNR-W 5-
08 0201-02

139
d.6.1

0,0000%0,0050,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 
do 12.5 mm2 układane w gotowych listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych, korytach

KNR-W 5-
08 0226-02

140
d.6.1
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0,0000%0,002,000szt.Wentylator kanałowy o przepływie powietrza 
500 m3/h z automatyką zabezpieczajaco-
sterującą wyposazony w czujnik wilgotności i 
temperatury oraz przepustnice zamykajaca 
czerpnię

KNR 2-17 
0201-03

134
d.5

0,0000%0,009,500m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 
kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 250 mm - udział 
kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-03

135
d.5

0,0000%0,003,000szt.Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ 
A o obw.do 1600 mm

KNR 2-17 
0146-02

136
d.5

0,0000%0,003,000szt.Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ 
A o obw.do 1600 mm

KNR 2-17 
0146-02

137
d.5

0,0000%0,004,000otw.Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla 
przewodówwentylacyjnych w ścianach 
murowanych o grubości 1 ceg.

KNR 7-28 
0205-02

138
d.5

Przebudowa budynku magazynowego
Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,0000%0,000,840m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozebranie 
nawierzchni betonowej

KNR 4-01 
0212-01
analogia

121
d.4.2

0,0000%0,003,840m3Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 
kat. IV

KNNR 1 
0305-03

122
d.4.2

0,0000%0,0017,280m3Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na 
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki  
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wariant 1

KNNR 1 
0210-03

123
d.4.2

0,0000%0,003,840m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grub. 20 cm

KNNR 4 
1411-03

124
d.4.2

0,0000%0,003,840m3Obsypywanie rurociągu w wykopie kruszywem 
naturalnym

KNNR 1 
0318-01

125
d.4.2

0,0000%0,005,760m3Wywóz nadmiaru gruntu z transportem urobku 
samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi 
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

KNNR 1 
0221-02

126
d.4.2

0,0000%0,005,760m3Wykopy - dod.za odwóz ziemi za każdy 
nast.rozp. 1 km (dalsze 4 km.)

KNNR 3 
0103-07

127
d.4.2

0,0000%0,0013,440m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV

KNNR 1 
0318-02

128
d.4.2

0,0000%0,000,840m3Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop 
fundamentowych z betonu monolitycznego - 
uzupełnienie nawierzchni betonowej

KNR 4-01 
0203-01
analogia

129
d.4.2

0,0000%0,0024,000mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 200 mm

KNNR 4 
1308-03

130
d.4.2

0,0000%0,0024,000mPróba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 
200 mm

KNR 2-18 
0804-02

131
d.4.2

0,0000%0,001,000otw.Przebicie otworów dla przewodów 
instalacyjnych o śr.do 300 mm w ścianach 
betonowych o grub.do 10 cm - wpust do 
istniejącej studni kanalizacyjnej

KNR 7-28 
0204-10

132
d.4.2

0,0000%0,001,000stud
.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 
1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

KNNR 4 
1413-01

133
d.4.2



Przebudowa budynku magazynowego
Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,0000%0,00120,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 

do 12.5 mm2 układane w gotowych listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych, korytach

KNR-W 5-
08 0226-02

141
d.6.1

0,0000%0,00160,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 
do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych, korytach

KNR-W 5-
08 0226-01

142
d.6.1

0,0000%0,005,000szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o 
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-09

143
d.6.1

0,0000%0,0022,000szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o 
przekroju żył do 10 mm2 na napięcie do 1 kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-09

144
d.6.1

0,0000%0,0022,000szt.Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o 
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-05

145
d.6.1

0,0000%0,0049,000szt.
żył

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod 
zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2

KNR-W 5-
08 0804-01

146
d.6.1

0,0000%0,002,000szt.Podłączanie silników w obudowie specjalnej - 
przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły 
do 16 mm2

KNNR 5 
1206-08

147
d.6.1

0,0000%0,0015,000kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy 
oświetleniowe zawieszane na kołkach 
plastikowych lub kotwiących na podłożu 
betonowym (ilość mocowań 2)

KNR-W 5-
08 0501-04

148
d.6.2

0,0000%0,0015,000kpl.Montaż opraw oświetleniowychKNR-W 5-
08 0517-04

149
d.6.2

0,0000%0,0015,000sztDostawa opraw oświetleniowych oraz 
elementów oświetleniaDostawa

150
d.6.2

0,0000%0,0015,000szt.Kompletowanie oprawKNR 5-08 
0820-02

151
d.6.2

0,0000%0,008,000szt.Osadzenie w podłożu kołków metalowych 
kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach

KNR 5-08 
0809-03

152
d.6.3

0,0000%0,005,000sztMontaż obudów tablic rozdzielczychKNR-W 5-
08 0405-03

153
d.6.3

0,0000%0,001,000sztPomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub 
stałego niskiego napięcia

KNP 18 
D13 1301-

01

154
d.6.3

0,0000%0,0049,000szt.Przygotowanie podłoża pod mocowanie 
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej 
z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie 
w cegle

KNR-W 5-
08 0301-20

155
d.6.4

0,0000%0,0049,000szt.Montaż na gotowym podłożu puszek 
p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm 
mocowanych na zaprawę

KNR-W 5-
08 0302-01

156
d.6.4

0,0000%0,006,000szt.Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych podtynkowych 
jednobiegunowych, przycisków w puszce 
instalacyjnej

KNR-W 5-
08 0307-02

157
d.6.4

0,0000%0,002,000szt.Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, 
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

KNR-W 5-
08 0307-04

158
d.6.4

0,0000%0,0022,000szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd 
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych 
z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

KNR-W 5-
08 0309-05

159
d.6.4

0,0000%0,004,000szt.Mocowanie na gotowym podłożu aparatów 
zestawów zasilających 400/230V

KNR-W 5-
08 0403-09

160
d.6.4
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Przebudowa budynku magazynowego
Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,0000%0,006,000mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju 

żyły do 35 mm2 układane - LgY 25 mm2
KNR-W 5-
08 0206-03

161
d.6.5

0,0000%0,002,000szt.Podłączenie przewodów pojedynczych pod 
zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2

KNR-W 5-
08 0803-05

162
d.6.5

0,0000%0,001,000szt.Łączenie za pomocą złączy skręcanych 
uniwersalnych krzyżowych

KNR-W 5-
08 0618-01

163
d.6.5

0,0000%0,001,000sztPomiar rezystancji uziemienia roboczego 
dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze 
kontrolne

KNP 18 
D13 1346-

01

164
d.6.5
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Przebudowa budynku magazynowego
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 
1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej  
dla otworów drzwiowych i okiennych - pomieszczenia 
produkcyjne

KNR 4-01 
0329-03

1
d.1.1

0,770m3(1,60 * 2,20 + 0,90 * 2,20) * 0,14

mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabr. - wienerberger 11,5 dł. 205 cm - nad otworem 
pomiędzy pomieszceniami produkcyjnymi

KNR 2-02 
0126-05

2
d.1.1

2,100m2,10

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km - + opłata za 
wysypisko

KNR 4-01 
0108-11
analogia

3
d.1.1

0,770m3poz.1
1,125m3poz.94
0,225m3poz.104
0,840m3poz.121

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-10

4
d.1.1

2,960m3poz.3

tOpłata za wysypisko - gruz
kalk. własna

5
d.1.1

0,770t<gruz ceglany 1,00t / m^3>poz.1
7,094t<gruz betonowy 2,14t / m^3>(poz.94 + poz.94 + poz.104 +  

poz.121) * 2,14

m2Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) 
pojedyńcze na ścianach na rusztach

KNR 2-02 
2006-03
analogia

6
d.1.2

151,071m2(5,71 + 6,14 + 5,86 + 5,74 + 5,86 + 6,14 + 1,80 + 2,77 +  
2,52 + 2,99 + 5,56) * 3,40 - 2,45 * 0,90 * 7 - 1,20 * 2,0 * 3

m2Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt 
gipsowych

KNR-W 2-02 
0830-02

7
d.1.2

151,071m2poz.6

m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na 
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm

KNR 2-02 
2011-01
analogia

8
d.1.3

14,800m2<pom. socjalne>14,80
12,100m2<kotłownia>12,10

2,020m2<toaleta>2,02
2,720m2<łazienka>2,72
2,430m2<łaźnia>2,43

35,210m2<pomieszczenie socjalne>35,21
32,850m2<pomieszczenie socjalne 2>32,85

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej  
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

KNR 2-02 
0613-03

9
d.1.3

102,130m2poz.8

m2Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt 
gipsowych

KNR-W 2-02 
0830-02

10
d.1.3

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3038
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102,130m2poz.8

m2Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych 
gr.12cm

KNR 2-02 
0121-03
analogia

11
d.1.4

14,258m23,40 * (1,92 + 3,05) - 1,20 * 2,2
23,188m22,20 * (5,55 + 2,85 + 1,84 + 2,70) - 0,8 * 2,20 * 3

m2Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie z 
transp.mechanicznym na ścianach i słupach - tynki pod 
okładziny z glazury

KNR 2-02 
0802-02

12
d.1.4

8,080m2<toaleta>2,0 * (1,10 * 2 + 1,84)
13,280m2<łazienka>2,0 * (1,84 * 2 + 1,48 * 2)

7,200m2<łaźnia>2,0 * (2,70 + 0,90)

m2Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie z transp.mech.na 
ścianach i pilastrach - tynki pod malowanie

KNR 2-02 
0805-01

13
d.1.4

28,594m2<pom. socjalne>3,40 * (5,55 + 2,86)
17,646m2<kotłownia>3,40 * (2,73 + 2,46)

0,776m2<toaleta>0,20 * (1,10 * 2 + 1,84 * 2) - 0,8 * 0,5
0,128m2<łazienka>0,20 * (1,48 * 2 + 1,84 * 2) - 0,8 * 3 * 0,5
1,040m2<łaźnia>0,20 * (2,70 * 2 + 0,90 * 2) - 0,8 * 0,5

mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabr. - wienerberger 11,5 dł. 115 cm - część socjalna

KNR 2-02 
0126-05

14
d.1.4

6,300m4 * 1,20 + 1 * 1,50

m2Ościeżnice drewniane zwykłe - z MDF do drzwi 
wewnętrznych drewnianych płytowych zwykłych i 
łazinkowych

KNR-W 2-02 
1026-01

15
d.1.5

6,400m20,8 * 2,0 * 4

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -   
drzwi wewnętrzne płytowe

KNR 2-02 
1017-02

16
d.1.5

6,400m2poz.15

m2Drzwi zewnętrzneKNR-W 2-02 
1040-02

17
d.1.5

7,200m21,20 * 2,0 * 3

sztObsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - montaż  
parapetów wewnętrznych PCV

KNR 2-02 
0129-02
analogia

18
d.1.5

7,000szt7

sztObsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - montaż  
parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej

KNR 2-02 
0129-02
analogia

19
d.1.5

7,000sztpoz.18

sztMontaż bramy przesuwnej w halach i budynkachKNR 2-05 
0121-04

kalk. własna

20
d.1.5

1,000szt1

m2Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem 
drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2

KNR 9-21 
0101-04

21
d.1.6

84,150m23,40 * (5,74 + 5,68 * 2 + 2,85 + 4,80)

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3038
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m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - 
malowanie ścian farbą akrylową - pomieszczenia suche

KNR 2-02 
1505-07

22
d.1.6

49,401m2<pom. socjalne>3,30 * (5,55 + 2,86 * 2) + 2,20 * 5,55
20,559m2<kotłownia>3,30 * (2,77) + 2,20 * (2,73 + 2,46)
80,784m2<pom. produkcyjne>3,40 * (6,14 * 2 + 5,74 * 2)
78,880m2<pom. produkcyjne 2>3,40 * (5,86 * 2 + 5,74 * 2)

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - 
malowanie sufitów farbą emulsyjną - pomieszczenia suche

KNR 2-02 
1505-07

23
d.1.6

34,070m2poz.34
68,060m2<pom. produkcyjne>35,21 + 32,85

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - 
malowanie ścian farbą silikatową - pomieszczenia mokre

KNR 2-02 
1505-07

24
d.1.6

1,176m2<toaleta>0,20 * (1,10 * 2 + 1,84 * 2)
2,800m2<łazienka>0,20 * (1,48 * 2 + 1,84) + 1,0 * 1,84
4,320m2<łaźnia>0,20 * (2,70 + 0,90) + 1,0 *  (2,70 + 0,90)

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - 
malowanie sufitów farbą emulsyjną o podwyższonych 
parametrach wytrz.- pomieszczenia mokre

KNR 2-02 
1505-07

25
d.1.6

2,024m2<toaleta>1,10 * 1,84
2,723m2<łazienka>1,48 * 1,84
2,430m2<łaźnia>2,70 * 0,90

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej  
metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 
kolory. Pow. 2,5-5,0 m2. - płytki o wym. 20 x 50 cm w 
układzie poziomym - pomieszczenia wc i łazienek

KNR 2-02 
0829-11 z.sz. 

5.7.a z.sz. 
5.7.b z.sz. 

5.7.c
analogia

26
d.1.6

10,160m2<toaleta>2,0 * (1,10 * 2 + 1,84 * 2) - 0,8 * 2,0
8,480m2<łazienka>2,0 * (1,48 * 2 + 1,84 * 2) - 0,8 * 3 * 2,0

12,800m2<łaźnia>2,0 * (2,70 * 2 + 0,90 * 2) - 0,8 * 2,0
1,430m2<pom. socjalne>0,5 * 2,86

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - 
gruntowanie posadzek przed ułożeniam warstw 
wykończeniowych

NNRNKB 
202 1134-01

27
d.1.7

34,070m2poz.34

m2Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome -  
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - 
hydroizolacja posadzki

KNR 2-02 
0602-01
analogia

28
d.1.7

34,070m2poz.34

m2Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome -  
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa -  
hydroizolacja posadzki

KNR 2-02 
0602-02
analogia

29
d.1.7

34,070m2poz.34

m2Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe -  
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa- 
hydroizolacja ścian 15 cm powyżej poziomu posadzki, w 
pomieszczeniach mokrych na wysokości 1,5 m

KNR 2-02 
0603-01
analogia

30
d.1.7

10,160m2<toaleta>2,0 * (1,10 * 2 + 1,84 * 2) - 0,8 * 2,0

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3038
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sztMontaż wkładu kominowego
kalk. własna

38
d.2.1

1,000szt1

kpl.Kocioł na pelet z podajnikiem 12 KWKNR 2-15 
0312-02
analogia

39
d.2.1

1,000kpl.1,0

szt.Pompa obiegowa WiloKNR 2-15 
0408-03

40
d.2.1

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3038
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8,480m2<łazienka>2,0 * (1,48 * 2 + 1,84 * 2) - 0,8 * 3 * 2,0

12,800m2<łaźnia>2,0 * (2,70 * 2 + 0,90 * 2) - 0,8 * 2,0
2,283m2<pom. socjalne>0,15 * (5,55 * 2 + 2,86 * 2 - 0,8 * 2)
2,588m2<kotłownia>0,15 * (2,73 + 6,60 + 2,77 + 5,15)

m2Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -  
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa- 
hydroizolacja ścian 15 cm powyżej poziomu posadzki, w 
pomieszczeniach mokrych na wysokości 1,5 m

KNR 2-02 
0603-02
analogia

31
d.1.7

36,311m2poz.30

mIzolacja połączeń połogi ze ścianą taśmą uszczelniającą o  
szer. 0,12 m w pomieszczeniachkalk. własna

32
d.1.7

32,470mpoz.35
5,080m<toaleta>(1,10 * 2 + 1,84 * 2) - 0,8
4,240m<łazienka>(1,48 * 2 + 1,84 * 2) - 0,8 * 3
6,400m<łaźnia>(2,70 * 2 + 0,90 * 2) - 0,8

sztMontaż narożników i pierścieni uszczelniających
kalk. własna

33
d.1.7

NAROŻNIKI
45,000szt10 + 13 + 6 + 10 + 6

PIERŚCIENIE
12,000szt3 + 3 + 3 + 3

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą kombinowaną

KNR 2-02 
1118-09

34
d.1.7

14,800m2<pom. socjalne>14,80
12,100m2<kotłownia>12,10

2,430m2<łaźnia>2,43
2,720m2<łazienka>2,72
2,020m2<toaleta>2,02

mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - 
cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek -  
przygotowanie podłoża

KNR 2-02 
1120-01

35
d.1.7

15,220m<pom. socjalne>5,55 * 2 + 2,86 * 2 - 0,8 * 2
17,250m<kotłownia>2,73 + 6,60 + 2,77 + 5,15

mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - 
cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek  
metodą zwykłą

KNR 2-02 
1120-02

36
d.1.7

32,470mpoz.35

sztMontaż aluminiowych listw progowych
kalk. własna

37
d.1.7

4,000szt4
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Zawór czterodrogowy  gwintowany śr.nom. 32 mm - 
wariant 1

1,000szt.1

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych śr. nom. 25 mm

KNR 2-15 
0408-03

41
d.2.1

1,000szt.1

szt.Zawory kulowe  o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 
0519-01

42
d.2.1

2,000szt.2,0

szt.Filtr siatkowy o śr. rur przyłącznych 15 mmKNNR 4 
0526-01

43
d.2.1

1,000szt.1

szt.Zawór automatyczny odpowietrzający o śr.nom. do 15 mmKNR 2-15 
0415-01

44
d.2.1

1,000szt.1

szt.Termometry montowane wraz z wykonaniem tuleiKNNR 4-
0531-030

45
d.2.1

1,000szt.1

szt.Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei (0.6-1,0  
MPa)

KNNR 4-
0531-040

46
d.2.1

1,000szt.1

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20  
mm o połaczeniach PRESS, na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15 
0402-02

47
d.2.1

7,000m7

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25  
mm o połączeniach typu Press, na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15 
0402-03

48
d.2.1

8,000m8

mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)

KNR 0-34 
0101-01

49
d.2.1

15,000m7 + 8

szt.Uruchomienie kotłowni c.o.KNNR 4 
0529-02

50
d.2.1

1,000szt.1

kpl.Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.  
200 dm3

KNNR 4 
0143-02

51
d.2.1

1,000kpl.1,0

kpl.Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników 
żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o 
połączeniu na zacisk

KNNR 4 
0427-01

52
d.2.2

7,000kpl.7

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania (na gorąco)

KNNR 4 
0436-01

53
d.2.2

7,000urz.7

szt.Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm z 
ogranicznikiem otwarcia i zabezpieczeniem przed 
kradzieżą

KNNR 4 
0412-01

54
d.2.2

7,000szt.7

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3038
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szt.Zestawy grzejnikowe powrotne  o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 
0412-01

55
d.2.2

7,000szt.7

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600/400KNNR 4 
0418-05

56
d.2.2

2,000szt.2

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600/1000KNNR 4 
0418-05

57
d.2.2

5,000szt.5

mRurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej  
15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w 
budynkach

KNR-W 2-15 
0405-0300

58
d.2.3

138,000m138

mRurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej  
18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w 
budynkach

KNR-W 2-15 
0405-0400

59
d.2.3

90,000m90

szt.Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach  
co.

KNR 2-15 
0604-0301

60
d.2.3

4,000szt.2 * 2

szt.Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18  mm w instalacjach  
co.

KNR 2-15 
0604-04

61
d.2.3

10,000szt.5 * 2

kpl.Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do 
grzejników

KNNR 4 
0429-04

62
d.2.3

14,000kpl.7 * 2

szt.Mufa z gwintem zewn. o śr. nominalnej 18-18 mmKNNR 4 
0430-04

63
d.2.3

4,000szt.4

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

64
d.2.3

2,000szt.2,0

szt.Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o śr.  
nominalnej 15 mm - wariant 1

KNNR 4 
0411-01

65
d.2.3

1,000szt.1

szt.Tuleje ochronne z rur o śr. 40-80 mmw ścianach lub  
stropach z cegły o gr. 24-36 cm - wariant 1

KNNR-W 0-
09 1103-

0602

66
d.2.3

2,000szt.2

mPróby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i  
miedzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)

KNNR 4 
0406-02

67
d.2.3

72,000m36,0 * 2

prób
a

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i  
miedzianych w budynkach niemieszkalnych(materiały i  
sprzęt) - wariant 1

KNNR 4 
0406-0201

68
d.2.3

1,000prób
a

1

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3038

- 17 -



mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 
0112-04

72
d.3.1

50,000m50

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP stabi) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 
0112-01

73
d.3.1

6,200m2,5 + 3,70
20,200m14,0 + 2,5 + 3,70

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP stabi) o śr. 
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 
0112-02

74
d.3.1

14,000m14

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 
mm

KNNR 4 
0116-01

75
d.3.1

5,000szt.5

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o 
połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 
mm

KNNR 4 
0116-07

76
d.3.1

6,000szt.6

prob
.

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4 
0127-01

77
d.3.1

1,000prob
.

1,0

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych 
(rurociąg o śr. do 63 mm)

KNNR 4 
0127-02

78
d.3.1

40,400mpoz.73 + poz.74

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

KNNR 4 
0128-01

79
d.3.1

90,400mpoz.78 + poz.72

szt.Zawory przelotowe kulowe ze złączką do węża o śr.  
nominalnej  mm 15 mm

KNNR 4 
0132-0201

80
d.3.1

3,000szt.3
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m3Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z 
cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

KNNR 3 
0305-01

69
d.2.3

0,030m30,1 * 0,15 * 2

mIzolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami z pianki  
polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34 
0101-10

70
d.2.3

12,000m6 * 2

mIzolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami z pianki  
polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34 
0101-10

71
d.2.3

60,000m30 * 2
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szt.Zawory ćwierćobrotowe kulowe o śr. nominalnej  mm 15 

mm
KNNR 4 

0132-0201
81

d.3.1
2,000szt.2

szt.Baterie umywalkowe  stojące czasowe z mieszaczem 
bocznym o śr. nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0137-02

82
d.3.1

2,000szt.2

szt.Baterie zlewozmywakowe  stojące o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 
0137-02

83
d.3.1

1,000szt.1

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o 
śr.nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0137-08

84
d.3.1

1,000szt.1

m3Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z 
cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

KNNR 3 
0305-01

85
d.3.1

0,029m32,0 * 0,12 * 0,12

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o 
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości  
1/2 ceg.

KNR 7-28 
0203-01

86
d.3.1

4,000otw.4

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o 
średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 
ceg.

KNR 7-28 
0203-03

87
d.3.1

1,000otw.1

mIzolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami  laminowanymi  
folią PE gr. 6 mm (C) metodą izolowania po montażu 
rurociągu

KNR 0-34 
0107-01

88
d.3.1

12,400mpoz.73 - poz.89

mIzolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami  laminowanymi  
folią PE gr. 6 mm (C) metodą izolowania po montażu 
rurociągu

KNR 0-34 
0107-02

89
d.3.1

14,000m14

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa 
sztucznego na szafce

KNR-W 2-15 
0229-05

90
d.3.1

1,000szt.1

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym

KNR-W 2-15 
0230-02

91
d.3.1

2,000kpl.2

kpl.Brodziki natryskoweKNR-W 2-15 
0232-02

92
d.3.1

1,000kpl.1

kpl.Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustępKNR 2-
15/GEBERIT 

0104-01

93
d.3.1

1,000kpl.1

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozebranie nawierzchni  
betonowej

KNR 4-01 
0212-01
analogia

94
d.3.2

1,125m312,5 * 0,6 * 0,15
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m3Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm 
- rozebranie posadzki

KNR 4-04 
0301-03

104
d.4.1

0,225m35,0 * 0,3 * 0,15

m3Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze 
skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV

KNNR 1 
0305-03

105
d.4.1

0,450m35,0 * 0,3 * 0,30

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.  
15 cm

KNNR 4 
1411-02

106
d.4.1

0,225m35,0 * 0,3 * 0,15

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNNR 4 
0203-01

107
d.4.1

4,000m4,0

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3038
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m3Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w  
gr.kat. III-IV - wariant 1

KNNR 1 
0210-03

95
d.3.2

78,960m3(117,5 * 0,6 * 1,40) * 0,8

m3Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze 
skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV

KNNR 1 
0305-03

96
d.3.2

19,740m3(117,5 * 0,6 * 1,40) * 0,2

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.  
15 cm

KNNR 4 
1411-02

97
d.3.2

10,575m3117,5 * 0,6 * 0,15

m3Obsypywanie rurociągu w wykopie kruszywem naturalnymKNNR 1 
0318-01

98
d.3.2

14,100m3117,5 * 0,6 * 0,20

m2Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 
1 m i głęb.do 3.0 m

KNNR 1 
0312-01

99
d.3.2

329,000m22 * 117,5 * 1,40

m3Wywóz nadmiaru gruntu z transportem urobku 
samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi 
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

KNNR 1 
0221-02

100
d.3.2

24,675m3117,5 * 0,60 * 0,35

m3Wykopy - dod.za odwóz ziemi za każdy nast.rozp. 1 km 
(dalsze 4 km.)

KNNR 3 
0103-07

101
d.3.2

24,675m3poz.100

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV -  
wymiana gruntu -

KNNR 1 
0318-02

102
d.3.2

74,025m3117,5 * 0,6 * 1,05

m3Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z  
betonu monolitycznego - uzupełnienie posadzki betonowej

KNR 4-01 
0203-01
analogia

103
d.3.2

0,563m312,5 * 0,3 * 0,15
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mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych 

wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNNR 4 
0203-03

108
d.4.1

1,500m1,50

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0208-01

109
d.4.1

4,000m4,0

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z 
ukopów

KNR-W 4-01 
0106-03

110
d.4.1

0,225m35,0 * 0,3 * 0,15

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 
150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

KNR 7-28 
0203-08

111
d.4.1

1,000otw.1

prze
pust.

Przepusty z rur o śr. do 110 mm w ścianach lub stropach z 
cegły o gr. 12-24 cm

KNNR-W 9 
1103-0105
analogia

112
d.4.1

2,000prze
pust.

2

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 150 mmKNNR 4 
0218-01

113
d.4.1

2,000szt.2,0

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
50 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0211 01

114
d.4.1

4,000szt.4

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
110 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0211-03

115
d.4.1

1,000szt.1

szt.Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 150 mmKNNR 4 
0218-02

116
d.4.1

3,000szt.3

m3Wywóz nadmiaru gruntu z transportem urobku 
samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi 
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

KNNR 1 
0221-02

117
d.4.1

0,675m35,0 * 0,3 * 0,45

m3Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)( dalsze 4 km.)   
dod.za odwóz ziemi za każdy nast.rozp. 1 km-(nast. 4 km)
Krotność = 4

KNNR 1 
0208-02

118
d.4.1

0,675m3poz.117

m3Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z 
cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

KNNR 3 
0305-01

119
d.4.1

0,007m30,12 * 0,12 * 0,50

m3Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z  
betonu monolitycznego - uzupełnienie posadzki betonowej

KNR 4-01 
0203-01
analogia

120
d.4.1

0,225m35,0 * 0,3 * 0,15
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m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozebranie nawierzchni  
betonowej

KNR 4-01 
0212-01
analogia

121
d.4.2

0,840m37,0 * 0,8 * 0,15

m3Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze 
skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV

KNNR 1 
0305-03

122
d.4.2

3,840m324,0 * 0,8 * 0,20

m3Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w  
gr.kat. III-IV - wariant 1

KNNR 1 
0210-03

123
d.4.2

17,280m324,0 * 0,8 * 0,9

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.  
20 cm

KNNR 4 
1411-03

124
d.4.2

3,840m324,0 * 0,8 * 0,20

m3Obsypywanie rurociągu w wykopie kruszywem naturalnymKNNR 1 
0318-01

125
d.4.2

3,840m324,0 * 0,8 * 0,20

m3Wywóz nadmiaru gruntu z transportem urobku 
samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi 
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

KNNR 1 
0221-02

126
d.4.2

5,760m324 * 0,8 * 0,3

m3Wykopy - dod.za odwóz ziemi za każdy nast.rozp. 1 km 
(dalsze 4 km.)

KNNR 3 
0103-07

127
d.4.2

5,760m3poz.126

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV

KNNR 1 
0318-02

128
d.4.2

13,440m324,0 * 0,8 * 0,70

m3Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z  
betonu monolitycznego - uzupełnienie nawierzchni  
betonowej

KNR 4-01 
0203-01
analogia

129
d.4.2

0,840m37,0 * 0,8 * 0,15

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mmKNNR 4 
1308-03

130
d.4.2

24,000m24

mPróba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mmKNR 2-18 
0804-02

131
d.4.2

24,000m24

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 
300 mm w ścianach betonowych o grub.do 10 cm - wpust  
do istniejącej studni kanalizacyjnej

KNR 7-28 
0204-10

132
d.4.2

1,000otw.1

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie o głębokości 3m

KNNR 4 
1413-01

133
d.4.2

1,000stud.1
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mMontaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane 
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie  
do kołków plast.w podłożu z cegły

KNR-W 5-08 
0201-02

139
d.6.1

330,000m330

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 
mm2 układane w gotowych listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych, korytach

KNR-W 5-08 
0226-02

140
d.6.1

50,000m50

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 
mm2 układane w gotowych listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych, korytach

KNR-W 5-08 
0226-02

141
d.6.1

120,000m120

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w gotowych listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych, korytach

KNR-W 5-08 
0226-01

142
d.6.1

160,000m160

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju  
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z  
tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-09

143
d.6.1

5,000szt.5

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju  
żył do 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z  
tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-09

144
d.6.1

22,000szt.22

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju  
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z  
tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-05

145
d.6.1

22,000szt.22
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szt.Wentylator kanałowy o przepływie powietrza 500 m3/h z 
automatyką zabezpieczajaco-sterującą wyposazony w 
czujnik wilgotności i temperatury oraz przepustnice 
zamykajaca czerpnię

KNR 2-17 
0201-03

134
d.5

2,000szt.2

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S
(Spiro) o śr. do 250 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-03

135
d.5

9,500m29,50

szt.Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o 
obw.do 1600 mm

KNR 2-17 
0146-02

136
d.5

3,000szt.3

szt.Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o 
obw.do 1600 mm

KNR 2-17 
0146-02

137
d.5

3,000szt.3

otw.Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla 
przewodówwentylacyjnych w ścianach murowanych o 
grubości 1 ceg.

KNR 7-28 
0205-02

138
d.5

4,000otw.4
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szt.ż

ył
Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub 
bolce; przekrój żył do 2.5 mm2

KNR-W 5-08 
0804-01

146
d.6.1

49,000szt.ż
ył

poz.143 + poz.144 + poz.145

szt.Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub  
kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2

KNNR 5 
1206-08

147
d.6.1

2,000szt.2

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na 
podłożu betonowym (ilość mocowań 2)

KNR-W 5-08 
0501-04

148
d.6.2

15,000kpl.15

kpl.Montaż opraw oświetleniowychKNR-W 5-08 
0517-04

149
d.6.2

15,000kpl.15

sztDostawa opraw oświetleniowych oraz elementów 
oświetleniaDostawa

150
d.6.2

15,000szt15

szt.Kompletowanie oprawKNR 5-08 
0820-02

151
d.6.2

15,000szt.15

szt.Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 
w gotowych ślepych otworach

KNR 5-08 
0809-03

152
d.6.3

8,000szt.8

sztMontaż obudów tablic rozdzielczychKNR-W 5-08 
0405-03

153
d.6.3

5,000szt5

sztPomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego  
napięcia

KNP 18 D13 
1301-01

154
d.6.3

1,000szt1

szt.Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na 
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych 
otworów mechanicznie w cegle

KNR-W 5-08 
0301-20

155
d.6.4

49,000szt.49

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o 
średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę

KNR-W 5-08 
0302-01

156
d.6.4

49,000szt.49

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce 
instalacyjnej

KNR-W 5-08 
0307-02

157
d.6.4

6,000szt.6

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce 
instalacyjnej

KNR-W 5-08 
0307-04

158
d.6.4

2,000szt.2
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szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 

bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem 
przykręcanych 16A/2.5 mm2

KNR-W 5-08 
0309-05

159
d.6.4

22,000szt.22

szt.Mocowanie na gotowym podłożu aparatów zestawów 
zasilających 400/230V

KNR-W 5-08 
0403-09

160
d.6.4

4,000szt.4

mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 
mm2 układane - LgY 25 mm2

KNR-W 5-08 
0206-03

161
d.6.5

6,000m6,0

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub 
bolce; przekrój żyły do 50 mm2

KNR-W 5-08 
0803-05

162
d.6.5

2,000szt.2

szt.Łączenie za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 
krzyżowych

KNR-W 5-08 
0618-01

163
d.6.5

1,000szt.1

sztPomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub  
ochronnego, pierwsze złącze kontrolne

KNP 18 D13 
1346-01

164
d.6.5

1,000szt1
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Przebudowa budynku magazynowego
Ceny robocizny

DostawcaRabat
Rabat 
maks.

Cena 
dost.

Wsp. 
ceny

Cena 
jedn.

NazwaIndeksLp.

000,0010,00robocizna9991
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Przebudowa budynku magazynowego
Ceny materiałów

DostawcaRabat
Rabat 
maks.

Cena 
dost.

Wsp. 
ceny

Cena 
jedn.

NazwaIndeksLp.

000,0010,00aluminiowa listwa progowa 30 * 
930 mm

26311991

000,0010,00Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-
100mm,kl.III

26400202

000,0010,00bateria natryskowa mosiężna z 
natryskiem przesuwnym śr.15 
mm

57140103

000,0010,00Bateria zlewozmywakowa 
stojąca fi 15mm

57144004

000,0010,00Baterie umywalkowe  stojące 
czasowe z mieszaczem 
bocznym o śr. nominalnej 15 
mm

57144005

000,0010,00Belka nadprożowa porotherm 
11.5 dł. 115 cm 
WIENERBERGER

6

MATBUD000,0010,00Belka nadprożowa porotherm 
11.5 dł. 145 cm 
WIENERBERGER'

18304997

MATBUD000,0010,00Belka nadprożowa porotherm 
11.5 dł. 2,0,WIENERBERGER

18304998

000,0010,00beton zwykły z kruszywa 
naturalnego

23706999

000,0010,00blachowkręty 3,5 x 25 mm134379910
000,0010,00Brama przesuwna nieocieplana133020311
000,0010,00brodziki natryskowe żeliwne 

emaliowane
632419912

000,0010,00cegła budowlana pełna180019913
000,0010,00czerpnie powietrza ścienne 

prostokątne typ A o obw.do 
1600 mm

652079914

000,0010,00deski iglaste obrzynane 
nasycone 28-45 mm kl.III

264061015

000,0010,00detergent148359916
000,0010,00Drewno igl. okr. korow. nasyc. 

na stemple
264505017

000,0010,00drewno na stemple budowlane 
okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 
8.9m

264090018

000,0010,00drzwi stalowe dwuskrzydłowe131999219
000,0010,00drzwi stalowe dwuskrzydłowe 

EI30
20

000,0010,00dyble134549921
000,0010,00farba lateksowa kolor151089922
000,0010,00Filtr siatkowy o śr. rur 

przyłącznych 15 mm
588179923

000,0010,00folia w płynie230019924
000,0010,00gips budowlany174010025
000,0010,00gips budowlany szpachlowy174010326
000,0010,00Głowice termostatyczne27
000,0010,00gniazda bryzgoszczelne 

podwójne nt
753029928

000,0010,00grzejniki stalowe dwupłytowe 
22KV/600/1000 z kompletem 
zawieszeń

601119929

000,0010,00grzejniki stalowe dwupłytowe 
22KV/600/400 z kompletem 
zawieszeń

601119930

000,0010,00Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-
16x250-30

134120131

000,0010,00klej do izolacji676120132
000,0010,00klej Thermaflex 474676120133
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Przebudowa budynku magazynowego
Ceny materiałów

DostawcaRabatRabat 
maks.

Cena 
dost.

Wsp. 
ceny

Cena 
jedn.

NazwaIndeksLp.

000,0010,00klipsy montażowe do izolacji676001034
000,0010,00klipsy montażowe Thermaclips676001035
000,0010,00Kocioł na pelet z podajnikiem 12 

KW
631020036

000,0010,00Kolana z polipropylenu 90 st. 
śr.20.mm

564520137

000,0010,00Kolano 90 st. z polipropylenu PP
-R fi 32mm'

564520238

000,0010,00Kolano poliprop.PP-R (GZ) fi 
20mm/1/2"

564540139

000,0010,00Kolano PP-R z gw.zew.fi 20 
mm/1/2"

564540140

000,0010,00kołki kotwiące832179941
000,0010,00kołki mocujące min. fi6 x 40 mm 

(do mocowania wieszków i 
profili UD)

42

000,0010,00kołki rozporowe plastikowe899049943
000,0010,00konstrukcje wsporcze'610819944
000,0010,00końcówka do parapetu pcv45
000,0010,00końcówki kablowe K10762999946
000,0010,00końcówki kablowe K16762999947
000,0010,00końcówki kablowe K25762999948
000,0010,00kręgi betonowe wys.500 mm o 

śr. 1000 mm
542000049

000,0010,00Kształtki kanalizacyjne z PCW 
50 mm

564480650

000,0010,00kształtki kanalizacyjne z PVC o 
śr. 110 mm

561399951

000,0010,00kształtki kanalizacyjne z PVC o 
śr. 50 mm

561399952

000,0010,00kształtki wentylacyjne kołowe 
typ S z blachy stalowej 
ocynkowanej o śr. do 315 mm

650759953

000,0010,00kształtki z polipropylenu o śr. 
zewnętrznej 20 mm

563999954

000,0010,00kształtki z polipropylenu o śr. 
zewnętrznej 40 mm

563999955

000,0010,00kurki manometrowe gwintowane585699956
000,0010,00łączniki instalacyjne krzyżowe751999957
000,0010,00łączniki instalacyjne pojedynczy751999958
000,0010,00łączniki poprzeczny 

jednostronny
132499959

000,0010,00łączniki wzdłużne132499960
000,0010,00łączniki z żeliwa ciągliwego 

czarne o śr.nominalnej 20 mm
510999961

000,0010,00łączniki z żeliwa ciągliwego 
czarne o śr.nominalnej 25 mm

510999962

000,0010,00Łączniki z żeliwa ciągliwego 
czarne śr.15 mm

510990363

000,0010,00Manometr zwykły fi 160mm, typ 
160 0-1,6MPa

614039964

000,0010,00mieszanka betonowa zwykła z 
kruszywa naturalnego B-10

237060265

000,0010,00mieszanka betonowa zwykła z 
kruszywa naturalnego B 7,5

237060166

000,0010,00miski ustępowe porcelanowe 
zawieszane

632519967

000,0010,00Mufa z gwintem zewn. o śr. 
nominalnej 18-18 mm

510639968

000,0010,00Narożnik aluminiowy L-2,5m136009969
000,0010,00narożnik uszczelniający156299970
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Ceny materiałów

DostawcaRabatRabat 
maks.

Cena 
dost.

Wsp. 
ceny

Cena 
jedn.

NazwaIndeksLp.

000,0010,00Odpowietrznik aut.mosięż.fi 
15mm do grzej.

573290071

000,0010,00Ogranicznik otwarcia72
000,0010,00opaski kablowe typu Oki764809973
000,0010,00opłata za wysypisko74
000,0010,00oprawa oświetleniowa75
000,0010,00ościeżnica zwykła MDF271599976
000,0010,00otuliny   laminowane  folią PE 

gr. 6/20mm
675017577

000,0010,00otuliny   laminowane  folią PE 
gr. 6/32mm

675017578

000,0010,00otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 
mm

675012079

000,0010,00otuliny z pianki polietylenowej 
gr. 20/15 mm

675012380

000,0010,00otuliny z pianki polietylenowej 
gr. 20/18 mm

675012381

000,0010,00parapet wewnętrzny PCV199009982
000,0010,00parapet z blachy powlekanej'199009983
000,0010,00pianka poliuretanowa147850084
000,0010,00Pianka poliuretanowa 750ml147850085
000,0010,00Piasek naturalny kopany160180086
000,0010,00pierścien uszczelniający ścienny87
000,0010,00pierścienie odciążające 

żelbetowe
547050088

000,0010,00Płytki gresowe 30x30 cm252060789
000,0010,00Płytki z betonu komórkowego, 

odmiany M 500-700, 59 x 24 x 
12 cm

220085490

000,0010,00płytki z kamieni sztucznych252019991
000,0010,00płyty gipsowo kartonowe gr. 

12.5 mm
175080392

000,0010,00Podgrzewacz ciepłej wody 
użytkowej do kotłów, poj. 250l

631030693

000,0010,00podkładki amortyzacyjne z płyty 
gumowej o gr. 5 mm

157010094

000,0010,00podkładki stalowe okrągłe 
zgrubne do śrub M8-M16

680070295

000,0010,00podpory kanałów (przewodów) 
wentylacyjnych typ C o śr.do 
200 mm

658119996

000,0010,00pokrywy nastudzienne 
żelbetowe o śr. 1200 mm

547089997

000,0010,00Pompa obiegowa Wilo573029998
000,0010,00preparat gruntujący "ATLAS UNI 

GRUNT"
202x05199

000,0010,00profile nośne CD601324999100
000,0010,00profile nośne UD301324999101
000,0010,00przewody (prostki) wentylacyjne 

kołowe typ S (Spiro) z blachy 
stalowej ocynkowanej o śr. do 
315 mm

6507499102

000,0010,00przewody izolowane 
jednożyłowe LgY 25 mm2

7920999103

000,0010,00przewody kabelkowe YDYżo 
3x2,5 mm2

7959999104

000,0010,00przewody kabelkowe YKYżo 
5x1,5 mm2

7959999105

000,0010,00przewody kabelkowe YKYżo 
5x2,5 mm2

7959999106

000,0010,00Przył.elast.do armat.w opl.stal. 
dł.500mm

5716204107
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Ceny materiałów

DostawcaRabatRabat 
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dost.

Wsp. 
ceny

Cena 
jedn.

NazwaIndeksLp.

000,0010,00puszki bakelitowe7540099108
000,0010,00roztwór asfaltowy 'Abizol P'2301551109
000,0010,00roztwór asfaltowy do 

gruntowania i izolacji ABIZOL R
2301501110

000,0010,00Rura miedziana twarda 
(sztanga) fi 15 x 1,0mm

6450305111

000,0010,00Rura miedziana twarda 
(sztanga) fi 18 x 1,0mm

6450306112

000,0010,00Rura PP-R 2,0 MPa fi 
20/3,4mm'

5604163113

000,0010,00Rura przepustowa z tw.szt. fi 
75mm

5631200114

000,0010,00Rura z polipropylenu PP-R PN 
2,0 MPa z aluminiowym 
płaszczem stabilizacyjnym fi 
20/3,4mm

5632402115

000,0010,00Rura z polipropylenu PP-R PN 
2,0 MPa z aluminiowym 
płaszczem stabilizacyjnym fi 
32/4,2mm

5632404116

000,0010,00Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 
50 mm

5630402117

000,0010,00rurki syfonowe6154000118
000,0010,00rury PVC kanalizacji 

zewnętrznej kielichowe z 
uszczelką klasy N lub S o śr. 
zewn. 200 mm

5601299119

000,0010,00rury PVC kanalizacyjne 
kielichowe o śr. 110 mm

5601199120

000,0010,00rury PVC kanalizacyjne 
kielichowe o śr. 50 mm

5601199121

000,0010,00Rury stalowe przewodowe5000999122
000,0010,00rury stalowe zaciskowe o 

śr.nominalnej 20 mm
5030999123

000,0010,00rury stalowe zaciskowe o 
śr.nominalnej 25 mm

5030999124

000,0010,00Rury stalowe ze szwem 
przewodowe gwintowane 
czarne śr.15 mm

5030999125

000,0010,00rury z polipropylenu o śr. 
zewnętrznej 40 mm

5604999126

000,0010,00sedesy6328110127
000,0010,00silikon1478101128
000,0010,00skrzydła drzwiowe płytowe 

pełne wewn. drewniane
2720099129

000,0010,00spusty do brodzików 
natryskowych

5717230130

000,0010,00stopnie włazowe żeliwne6330799131
000,0010,00Syfon z tworzywa sztucznego5715910132
000,0010,00syfony umywalkowe z tworzywa 

sztucznego ze spustem
5717020133

000,0010,00śruby stalowe zgrubne z łbem 
sześciokątnym z gwintem na 
całej długości z nakrętkami i 
podkładkami M8 o dlug.do 50 
mm

6801405134

000,0010,00tablica rozdzielcza8310999135
000,0010,00tarczki ochronne6088100136
000,0010,00taśma do izolacji (czerwona) 25 

mm x 9 m
6761126137

000,0010,00taśma do jzolacji 3x50 mm6761120138
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NazwaIndeksLp.

000,0010,00taśma papierowa perforowana 
szer.50 mm gr.0.2 mm

3901000139

000,0010,00taśma Thermatape FR 3x50 mm6761120140
000,0010,00taśma uszelniająca szer. 0,12 m1562999141
000,0010,00Termometr przemysłowy prosty i 

kątowy
6140899142

000,0010,00Trójniki miedziane gładkie 
równoprzelotowe - śr. 15 mm

6400907143

000,0010,00Trójniki miedziane gładkie 
równoprzelotowe - śr. 18 mm

6400908144

000,0010,00Uchwyt do rurociąg.fi 20-25mm6600111145
000,0010,00uchwyt płaski do mocowania 

kabli
8322199146

000,0010,00uchwyty7598999147
000,0010,00uchwyty do rur o śr. nominalnej 

20 mm
6601999148

000,0010,00uchwyty do rur o śr. nominalnej 
25 mm

6601999149

000,0010,00Uchwyty do rurociągów z PCV fi 
50 mm

5651302150

000,0010,00uchwyty do rurociągów z PVC o 
śr. 110 mm

6602099151

000,0010,00Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych

6602999152

000,0010,00uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 20 mm

6602999153

000,0010,00uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 40 mm

6602999154

000,0010,00Uchwyty metalowe z wkładką 
gumową do rur miedzianych

6609999155

000,0010,00uchwyty uniwersalne typu UKU7660199156
000,0010,00umywalki porcelanowe6320299157
000,0010,00uni-grunt158
000,0010,00uszczelki gumowe płaskie do 

połączeń kołnierzowych o 
śr.nom. 150 mm

6832099159

000,0010,00uszczelki z gumy do przewodów 
wentylacyjnych kołowych o 
śr.do 200 mm

6582299160

000,0010,00wełna mineralna gr. 10 cm2310499161
000,0010,00wełna mineralna gr. 20 cm2310499162
000,0010,00Wentylator kanałowy o 

przepływie powietrza 500 m3/h 
z automatyką zabezpieczajaco-
sterującą wyposazony w czujnik 
wilgotności i temperatury oraz 
przepustnice zamykajaca 
czerpnię

163

000,0010,00wieszak ES1324999164
000,0010,00Wkład kominowy1110112165
000,0010,00wkręty do metalu 3,5x356803599166
000,0010,00wkręty do metalu 3,5x9,5 z 

końcówką samowiercącą
167

000,0010,00właz kanałowy typu ciężkiego6330199168
000,0010,00woda3930099169
000,0010,00wpusty ściekowe z tworzywa 

sztucznego o śr. 150 mm
6328402170

000,0010,00wsporniki do umywalek6328600171
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NazwaIndeksLp.

000,0010,00wyrzutnie powietrza ścienne 
prostokątne typ A o obwodzie 
do 1600 mm

6523999172

000,0010,00Zabezpieczenie przed kradzieżą173
000,0010,00zaprawa2380899174
000,0010,00zaprawa cementowa M 72380823175
000,0010,00Zaprawa cementowa m. 802380808176
000,0010,00zaprawa cementowo-wapienna 

m 50
2380806177

000,0010,00zaprawa cementowo wapienna 
M 15

2380802178

000,0010,00zaprawa klejąca1550599179
000,0010,00zaprawa murarska2380899180
000,0010,00zaprawa spoinująca1550599181
000,0010,00zaprawa wapienna M 42380800182
000,0010,00zaślepka do parapetu z blachy183
000,0010,00zawory bezpieczeństwa 

ciężarkowe'
5733099184

000,0010,00Zawory kulowe   o śr. 
nominalnej 15 mm

5830299185

000,0010,00Zawory kulowe gwintowane 
przelotowe do wody dn 15 mm

5702801186

000,0010,00Zawory kulowe gwintowane 
przelotowe do wody dn 15 mm 
ze złączką do węża

5702801187

000,0010,00Zawory odpowietrzające do 
pionów fi 15 mm

5732905188

000,0010,00zawory powrotne o śr. 15 mm5730899189
000,0010,00zawory przelotowe proste 

mosiężne o śr. nom. 25 mm
5730299190

000,0010,00Zawory przelotowe proste 
mosiężne śr.15 mm

5701002191

000,0010,00Zawory przelotowe żeliwne z 
zaworem spustowym śr. 15 mm

5701001192

000,0010,00Zawory spustowe śr 15 mm 
proste mosiężne

5730099193

000,0010,00zawory wodne przelotowe 
proste żeliwne'

5701020194

000,0010,00Zawory zwrotne przelotowe 
mosiężne śr.15 mm

5730899195

000,0010,00zawory zwrotne przelotowe 
żeliwne ocynkowane'

5730899196

000,0010,00Zestawy  grzejnikowe powrotne  
o śr. nominalnej 15 mm

197

000,0010,00zestawy zasilające 400/230V7059999198
000,0010,00zlewozmywaki żeliwne 

emaliowane
6321499199

000,0010,00złącza krzyżowe7590701200
000,0010,00Złączka prosta do grzejników, 

mosiężna fi 15mm
5731601201

000,0010,00Złączki miedziane - śr. 15 mm6401107202
000,0010,00Złączki miedziane - śr. 18 mm6401108203
000,0010,00złączki mosiężne przejściowe5315999204
000,0010,00Złączki nakrętne równoprzel. z 

żeliwa ciągliwego czarne 15mm
5104003205

1materiały pomocnicze0000000206
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NazwaIndeksLp.

000,0010,00agregat tynkarski 1.1-3 m3/h462121
000,0010,00Ciągnik kołowy  55-63 kW [75-

85 KM] (1)
391212

000,0010,00Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)111613
000,0010,00Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)114124
000,0010,00Przyczepa dłużycowa  4,5 t - do 

samochodu
396515

000,0010,00samochód dostawczy 0.9 t'395116
000,0010,00Samochód samowyład.5-10t (1)398127
000,0010,00Samochód samowyład.5-10t (1)'398128
000,0010,00Samochód samowyładowczy 5 t398119
000,0010,00samochód skrzyniowy3950010
000,0010,00samochód skrzyniowy'3950011
000,0010,00Samochód skrzyniowy do 0,9 t2x00212
000,0010,00samochód skrzyniowy do 5 t3952113
000,0010,00Samochód skrzyniowy do 5,0 t 

(1)
3952114

000,0010,00Spych.gąsienicowa 74kW  (1)1133415
000,0010,00Wyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
3431216

000,0010,00Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h1252117
000,0010,00zagęszczarka wibracyjna1250018
000,0010,00żuraw samochodowy3110019
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