
Monta;2

El,ement

1. KNFI-W
Rurociilgi z

budynk,ach

Jednostka:

2. KNRI-W
Rurclc;ii1gi z

budynkach

Jednostka:

3. KNR-W
Rurociqgi z

budynkach

Jednostka:

robo0rzna

rury z polrpr

32 mm

ksztaltki z p,

zewnQtt,znej

uchwyty do

sztucznych

Srodek trans

Mat pontocr

4. KNR-W
Rurociqgi z

budynkach

Jednostka:

instalacji cwu i cyrkulacjiw budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Opis Norma Naktady Jm Cena R M s

t nr 1. Instalacje CWU

w l2-15 0111-01
giztworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o Sr. zewngtrznej 20 mm o polqczeniach zgrzewanych, na

rch rnieszkalnych - PP stabi

ka: m lloSc rob6t: 965.000

nact't w

:lipropylenu o 5r zewngtrznej

z polipropylenu o 5r.

znej i20 mm

do rurociqgow z tworzyw

ych o 5r zewngtrznej 20 mm

ransPortowy

rccnic;ze oh 1,50

0,2

1,1

11

1 43C

0 001

275,

1061,

1 080,

'1 379,

1,

r-9

m

szt.

szt.

m-g

pozycji (R,M,S)

-w,z-15 01'l'l-02
19i z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o Sr. zewngtrznej 25 mm o polqczeniach zgrzewanych, na

ach rnieszkalnych - PP stabi

tka: rn llosc rclbot: 157,000

Inach w

>lipropylenu o Sr zewnQtrznej

z polipropylenu o 5r

znej i25 mm

do rurociqg6w ztworzyw

1ch o Sr, zewnqtrznel 25 mm

ransportowy

rocnicze % 1,50

0,31

1.0€

1,25C

0,001

49,298

169,560

141,3q0

'196,250

0,298

m

szt

SZI

m-g

pozycji (R,M,S)

-w ,r-15 01 11-03

19i z Lworzyw sztucznych (PP PE, PB) o Sr. zewngtrznej 32 mm o polqczeniach zgrzewanych, na

ach mieszkalnych - PP stabi

tka: rn llo6c rob6t: 249,000

nacn w

rlipropylenu o 5r, zewnqtrznej

z polipropylenu o Sr,

znej 132 mm

do rurociqgow z tworzyw

rch o Sr zewngtrznej 32 mm

ransponowy

tocnicze % 1,50

1,080

0,830

1,110

0,002

268,9

zuo,o

276,3

0,6

r-g

m

szt

szt

m-g

pozycji (R,M,S)

-w:!-15 0111-04
gi z tworzyvv sztucznych (PP, PE, PB) o 5r. zewngtrznej 40 mm o polqczeniach zgrzewanych, na

ach mieszkalnych - PP stabi

tka: m lloSc rob6t: 10.000

a I o36sooq 36eoolr-sl | |

,lipropylenuoSrzewnqtrznej I loSoooq to,aoool m i I

1

nach w

I

robocizna

rury z prrlipropylenu

20 mm

ksztaltki z polipropyl

zewnQtrznej :20 mm

uclrwyty do rurociqg

sztuczn'ych o Sr zev

Srcrdek lrans;>ortowy

Mat.ponrocnic;ze %

Koszty bezpoSrednie

robocizna

rury z polipropylenu

25 mm

ksztaltki z polipropy

zewngtrznej i25 mm

uchwyty do rurociqg

sztuczn'ych o Sr, ze'

Srodek lransportow

Mat ponrocnicze

Koszty bezpo5rednie

Koszty krezpoSrednie

roboctzna

rury z polipropylenu



Opis

40 nrm

ksztaltki z polipropylenu o 5r,

zewngtrznej 40 mm

uchwyt)/ do rurociqg6w zlworzry
sztucznych o 5r, zewngtrznej 40 mm

Srcdek transportowy

Mat,pornocnir:ze% 1,50

Koszty rlezpr)Srednie pozycji (R,M S)

5. KNFt-W i2-15 0111-05
Rurociilgi ztworzw sztucznych(PP,PE,PB) oSr zewngtrznej 50mmopolqczeniachzgrzewanych,na
budynfrach rnieszkalnych - PP stabt

Jednositka: m lloSc rob6t: 59,000

robocizrra

rury z prgliplspylenu o 5r. zewngtrznej

50 mm

ksztaltki z pc'lipropylenu o Sr

zewngtrznej 50 mm

uchwyty do rurociqg6w z tworzyw

sztucznych cr 5r zewnqtrznej 50 mm

Srcdek 1:ransportowy

M:rt.pornocnicze% 1,50

0,39

1,

0,71 41 ,

m

0,312

Koszty lrezpo5rednie pozycli (R,M,S)

6. KNFr-W :2-15 0111-06
Rurociilgi zlworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 5r. zewnqtrznej 63 mm o polqczeniach zgrzewanych, na

budynk:ach rnieszkalnych - PP stabt

Jednositka: rn llo6c robot: 39,000

roboctzna

rury z polipropylenu o 5r zewngtrznej

63 mm

ksztattkr z polipropylenu o 5r

zewngtrznej 63 mm

uchwyt)' do rurociqgow z twotzry

sztucznych o 5r zewnqtrznej 63 mm

Srodek transportowy

Mat,ponrocnicze %

0,009

1,50

Koszty bezpoSrednie pozycji (R,M,S)

7. KNFI-W 
"?.-15 

0120-01
Kompensatory z punktami stalymi w rurociqgach z tworzyw sztucznych o 5r. zewnqtrznej 20 mm

Jednostka: s;zt. lloSc robot: 10,000

m

03

szt

m-g

szt

szt

m-g

robocrzna

kolana :: polipropylenu o 5r.

zewngtrznej 20 mm

uchwyty do rurociqgow z tworzyw

sztuczn'ych o Sr zewnqtrznej 20 mm

Mat ponrocnic;ze % 1,50

Koszty bezpo6rednie pozycji (R,M,S)

8. KNFI-W 12-15 0120-02
Kompensatory z punktami stalymi w rurociqgach zlworzyw sztucznych o 5r. zewngtrznej 25 mm

Jednostka: tizt llo5c rob6t: 10,000

szt

robocrzna

kolaner :: polipropylenu o Sr

zewnqtrznej i25 mm

uchwyty do rurociqg6w z tworzyw

sztucznych o 5r zewnqtrznej 25 mm

6,1 000

60,0000

10,0000

SZI

szt

0,61000

-2-



Jednostka: szt

Jerlnostka: szt.

rollocizrra

Opis

Mat pomocnicze % 1,50

Koszty bezporSrednie pozycji (R M'S)

9. }(NR..W 2-15 0120-03
Kompensatory z punktami stalymi w rurociqgach z tworzyw sztucznych o Sr' zewngtrznel32 mm

llo56 robot: 4,000

robocizna

kolana z poliProPYlenu o Sr'

zewngtrz:nej 32 mm

uchwyty do rr.rtociqg6w z tworzyw

sztucznych o (;r, zewnqtrznej 32 mm

Mat ponrocnir:ze % 1,50

Korizty bezpo('rednie pozycji (R M'S)

10 KNlt-w 2-15 0120-04
Kompensatgry z punktami statymi w rurociqgach z tworzyw sztucznych o Sr' zewn9trznej 40 mm

lloSc robot: 1,000

robocizna

kolana z: poliProPYlenu o 5r

zewngtr:znej ,{0 mm

uchwyty do rurociqg6w z tworzyvv

sztucznvch o Sr. zewnqtrznej 40 mm

Mat ponrocnicze % 1,50

1,0'1

Koszty bezpo6rednie pozycji (R'M,S)

11. KNR-W 2-15 A120-0s
Kgmpensatory z punktami stalymi w rurociqgach z tworzyw sztucznych o Sr' zewnqtrznej 50 mm

Jednositka: szt lloSc robot: 2,000

kolana :z poliProPYlenu o 5r.

zewnqtrznej 50 mm

uchwyt)/ do rLrrociqg6w z tworzylv

sztucznych o 5r zewnqtrznej 50 mm

Srodek transPortowy

Miat pornocnicze % 1,50

2,

tz,

Koszty bezpoi;rednie pozycji (R'M S)

1'r. KNIR-V\/ 2-15 0120-06
Kr:mpensatory z punktami stalymi w rurociqgach z tworzyw sztucznych o Sr. zewnqtrznej 63 mm

Jednorstka: szt. lloSc rob6t: 2,000

2

Koszty bezproSrednie pozycji (R'M'S)

13. KNR-VV 2-15 0119-01
Dodatki za wykonanie obejSc elementow konstrukcyjnych w rurociqgach z tworzylv sztucznych o Sr

Jednostka; szt. lloSc robot: 50,000

19,65001 r-s

r-g

150,0000 szt

50,00001 szt

0,05001 m-g

r-g

0,01

robocizna

kolana z poliProPYIenu o 5r.

zerwngtrznej 63 mm

uchwyty do rurociqgow z tworzyw

sztucznych o 5r zewnqtrznej 60 mm

Srodek transiPortowY

Mat.pomocnicze % 1,50

roboctilna

kolana z poliproPYlenu o 5r

zewngtrzne.j 20 mm

uchwyty do rurociqgow z tworzylv

sztucznych o Sr zewnqtrznej 20 mm

Srodek transportowY

3



;i\tieiiij$ CWtl

Opis

Mat.pomocniczrl % 1'50

Koszty bezpoSrednie pozycji (R'M,S)

14. KNR-W 2-'1s 0119'02
Dodatki ;ra wykonanie obejsc element6w konstrukcyjnych w rurociqgach z tworzyw sztucznych o sr' zewnQtrz

llo6c rob6t: 5,000

robocizna

kolana z Polipropylenu o sr'

zewnqtrznej 2ti mm

uchwyty do rurclciqg6w z tworzPv

sztuczny<;h o (it. zewnqtrznej 25 mm

Srodek transPortowy

Mat pomocnicze % 1'50

2,57

Koszty bezpo$rednie pozycji (R'M S)

15. KNFI-W:Z-1s 0119-03 --..^L ^ ,

Do<jatki za urykonanie obejsc elementow konstrukcyjnych w rurociqgach z tworzyw sztucznych o sr' z

llo5c rob6t: 5,000

15,

0,01

n n,t

r-g

szt

szt

m-g

34
szt,

SZI.

m-g

Mat.pomocnicze % 1,50

Kor;zty bezpoSrednie pozycji (R'M'S)

16 KNR-W 2-15 0119-04
Dodatki za wykonanie obejSc elementow konstrukcyjnych w rurociqgach z tworzyw sztucznych o 5r' zewn

Jednostka: szt. llo6c robot: 2,000

r-g

szt

Koszty lrezpo5rednie pozycji (R'M'S)

17. KNR-W 2-15 0119-05
Dodatfti za wykonanie obejsc element6w konstrukcyjnych w rurociqgach z tworzyw sztucznych o sr'

Jednostka: szt. lloSc robot: 5,000

4,97

robocizna

koletna z Polipropylenu o Sr.

zewnqtrznej 32 mm

uchwyty do rurociqg6w z tworzyvv

sztucznYch o 5r. zewnqtrznej 32 mm

Srodek transPortowY

robocizna

kolana z: poliProPYlenu o 5r'

zewnqtr;znej '10 mm

uchwyty do rurociqg6w z tworzyw

sztucznych o 5r. zewnqtrznej 40 mm

Srodek transllortowy

Mat ponrocnlc;ze % '1 

'50

robocrzna

kolana z polipropylenu o sr.

zewnqtrznej tiO mm

uc;hwytv do rurociqg6w z tworzyvv

sztuczrrych o 5r. zewngtrznej 50 mm

Srodek trans,Portowy

robocizna

kolana z PoliProPYlenu o Sr'

zewnglrznei 63 mm

uchwyly do rurociqg6w z twotzylv

sztucznych o Sr. zewnqtrznej 63 mm

^-+

^-+sz(

0,994
't6

Mat pomocnicze % 1'50

Koszty bezpoSrednie pozycji (R'M S)

1lB. KNR-W 2-15 0119-06
Dodatki za wykonanie obejSc elementow konstrukcyjnych w rurociqgach z tworzpv sztucznycn o sr

Jednostka: szt lloSc robot: 4,000

-4-



1 :it5;i^itj'tr a"lL,i:-r

Opis

Snrdek transportowY

Mrat pornocnicze % 1,50

Koszty bezpo3rednie pozycii (R'M'S)

19. KNR-Vl/ 2-15 0'123-02
OoOatt<i za wykonanie obustronnych podej66 do wodomierzy skrzydelkowych o 5r' nominalnej 20 mm w rur

tu/orzyw sztucznycn

Jednostka: kPl. lloSc robot: 50'000

robociz na

rury z polipncpylenu o 5r nominalnej

mm

ks;ztaltki z polipropylenu (gwintowane)

o 5r nominalnej 20 mm

ur:hwyty do rurociqg6w ztworztlw

s::tucznych o 5r zewnQtrznej 20 mm

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezpoSrednie pozycji (R M S)

20. KhlR-w 2-15 0140-06
Woclomierz:e skrzydelkowe mieszkaniowe o Sr.

Jednc,stka: kpl. llo6c robot: 50,000

nominalnei 15 mm JS 1 ,0 CW

31

0,01

1 00,

1 00,

0

floszty bezpo6rednie pozycji (R'M S)

21. KNR-l/l/ 2-15 0116-01
Dodatki zia podejScia doplywowe w rurociqgach z tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych' baterii'

hydrantovr itp. o polqczeniu sztywnym o 5r. zewngtrznei20 mm - hydrofornie, kotlownie itp - wiqczenie w

instalacjg

,lednr:stka: szt. llo6c rob6t: 50,000

0

1,0

0,37

0,00

1 00,

1 00,

r-g

m

robociilna

wodontierze skrzydelkowe do cieplej

wody o Sr. nominalnej 15 mm JS 1'0

CW

zawory kulowe o 5r nominalnej 15 mm

p6l5rulcunek wodomierza o Sr

nominalnej 'l 5 mm

Srodell transportowy

Mat pomocnicze % 1,50

roboc;izna

trojniki z 2eliwa ciqgliwego ocynKowan

dn1 5

zlqczki z 2eliwa ciqgliwego

ocynkowane dz15

dwuzlqczki z 2eliwa ciqgliwego

ocynl<owane dn15

roDoctzna

(mno2:nik normY = 1,300)

ksztaltki z polipropylenu o sr

zewnqrtrznej 20 mm

ksztaltki z polipropylenu (gwintowane)

o 5r nominalnej 20 mm

uchwyty do rurociqg6w z tworzylv

:;ztuc;znych o 5r zewngtrznej 20 mm

6roclek transporiowy

Mat.pomor:nicze % '1 ,50

Koszty bet:poSrednie pozycji (R M'S)

22. hlNR-W 4-02 0108-01
Wsterwienie tr6jnika o 5r. 15 mm z 2eliwa ciqgliwego ocynkowanego - wtqczenie w istniejqcq instalacjq

Jednostkat: szt. llo5c robot: 50,000

18,

16n

50,

50,

r-g

szt

82,s0001 r-g

50,00001 szt

100,00001 szt

50,00001 szt

5



Opis

uchwytv do rur 15mm

Mirt.potnocnicze% 1,50

Koszty bezpo5rednie pozycji (R'M S)

23. Kr\lR-V\/ 4-02 0108-06
Wstaurienir; trojnika o Sr. 50 mm z Zeliwa ciqgliwego ocynKowanego

Jednostka: szt llo$;c robot: 1,000

robocizna

trojniki z 2eliwa ciqgliwego

dn50

zlqczki z 2eliwa ciqgliwego

ocynkowaner dn50

przecir,rrnakrgtki z Zeliwa ciqgliwego

or:ynkowane:

ur:hwyty do rur 50mm

Mat pomocnicze % '1 ,50

Koszty bezpo6rednie pozycji (R'M,S)

2,4. Kl,lR-VV' 2-15 0116'02
Dodatki za podejScia doptywowe w rurociEgach z tworzyw sztucznych do zawor6w czerpalnych, baterii'

hydrantow itp. o polqczeniu sztywnym o Sr. zewnqtrznej25 mm - hydrofornie, kotlownie itp

Jednostka: szt llo6c robot: 10,000

robocr::na

(rnno2trik normy = 1,300)

krsztzrltki z polipropylenu o Sr

zewnqtrznei 25 mm

ksztaltki z p'olipropylenu (gwintowane)

o 5r zr:wngtrznej 25 mm

uchwyty do rurociqg6w z tworzYw

sztuoznych o 5r zewnqtrznej 25 mm

Srodel: transportowY

Mat pomocnicze %

0,01 m-g

1,50

K.osztlr bezpo5rednie pozycji (R M,S)

2t5. KNR-\'V 2-15 0116-03
Dodatki za podejScia doplywowe w rurociqgach zlworzry sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii'

lrydrant6rar itp. o potqczeniu sztywnym o 5r. zewngtrznei32 mm - hydrofornie, kotlownie itp.

Jednostket: szt lloi;c rob6t: 10,000

robocizna

(mno2nik normy = 1,300)

ksztaitki z poliproPYlenu o 5r,

z:ewnqrtrznerj 32 mm

ksztailki z polipropylenu (gwintowane)

o 5r zewnqtrznej 32 mm

uchwl4y do rurociqg6w z tworzyw

s;ztuc::nych o 5r zewngtrznej 32 mm

$rodek transportowy

Mat pomoc;nicze % 1,50

641

l(oszty be2:posrednie pozycji (R,M S)

26. K:NR-W 2-15 0115-06
llodertki za podej6cia doplywowe w rurociEgach stalowych do zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy'

;rolqc;zeniu sztywnym o €ir. nominalnej 50 mm - hydrofornie, kottownie itp

,..Jednostka: szt llo5c rob6t: 1,000

n Eo1

0,001

r-g

szt

szt.

szt

szt

0,01 m-g

?n

10

10

szaczy,

robocizna

(mno:Znik normy = 1,300)

{qczn iki z i:eliwa ciqgliwego

ocynllowane o 5r nominalnej 50 mm

uchwyty drl rur o 5r nominalnej 50mm

1,0179

4,0000

1,0000

1,01790

6

nlow it;r. o



27. KNR-V\/ 2-15 0116-05 analogia
Dodertki za podejScia dophywowe w rurociqgach z tworzyw sztucznych do zawor6w czerpalnych' baterii'

hydrarrtow itp. o polqczeniu sztywnym o Sr. zewnqtrznej 63 mm - hydrofornie, kotlownie itp'

'! ! : .t :si:'t I a r,:, r: t:Vf !-.t

Opis

Srcdek transPtortowY

Mat.potnocnicze % 1,50

Koszty bezpo5rednie pozycji (R'M S)

roDoctzna

zawory ternlostatycze o 5r nominalnej

15 mnt

ksztaltki z polipropylenu (gwintowane)

o 5r, nominalnej 15 mm

Srodek transiportowy

Mat.pomocrricze % 0,50

robocizna

zawory kul'cwe o 5r. nominalnej 25 mm

z kurkiem spusiowym

lisztaltki z polipropylenu (gwintowane)

o 5r nominalnej 25 mm

slrodek transPortowY

Mat pomocnicze % 0,50

Jednostka: szt.

robocizna

(nrno2nik nc,rmy = 1,300)

ks;ztattki z poliProPYlenu o Sr.

zewnqtrznej 63 mm'

ksztaltki z polipropylenu (gwintowane)

o 5r. zewnqtrznej 63 mm

ur:hwyty do rurociqg6w z tworzYw

s;:tucznych o 5r. zewngtrznej 50 mm

Srodek transportowY

Mat.pomocnicze % 1'50

0,001

Koszty bezpo5rednie pozycji (R'M S)

28. Kf{R-VV 2-',15 0132-0'l
iu*o,y pr;zelotowe i zwrotne instalacji wodociqgowych z rur z tworzylv sztucznych o Sr' nominalnej 1 5 mm

termostaty'czne

Jednostka: szt. lloSc rob6t: 10,000

2,7

1n

Fi.oszty bezposrednie pozycji (R'M'S)

ilg. KNR-W 2-'15 0132-03
2i-awory pr;:elotowe i zwrotne instalacji wodociqgovvych z rur ztwotzry sztucznych o Sr' nominalnej 25

podpiono\rue z kurkiem sPustowYm

.lednostka: szt. lloSc robot: 10,000

?

10,

20,

0,

l(oszty bez:lto6rednie pozycji (R,M'S)

30. h,NR-W 2-15 0130-03
,Zawc>ry przelotowe i zwrotne instalacji wodociqgowych z rur stalowych o 6r. nominalnej 25 mm

,Jednostka: szt. llo56 rob6t: 10,000

) 44

09

r-Y

20

SZL

robocizna

:zawory kulowe o 5r nominalnej 25 mm

6rodek transportowY

Mat pomocnicze % 0,50

Koszty be;zpo6rednie pozycji (R,M S)

31. KNR..W 2-15 0130-06
Zawory przelotowe izwrotne instalacji wodociqgowych z rur stalowych o 3r' nominalnej 50 mm

Jedrrostka: szt. llo6c robot: 1,000

0,a2501 r-s 
I

0,211

0,007

r-g

m-g

robo<:izna I o,+zsoo{

7



ops
zawory kulowe o 5r, nominalnej 50 mm

Srodek transPortowY

Mat.pornocnir;ze % 0'50

Koszty bezpoSrednie pozycji (R'M'S)

3ir. KNR 0-34 0101-01
lzolacja rurociqgow 3r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 9r'6 mm (C) - w

wmiennikr5w na bezposrednim orurowaniu urzqdzen energrtycznych i aparatury chemicznej

Jeldnorstka: m llo€;6 robot: 368,000

Koszty bezpo3rednie pozycji (R'M'S)

33. Kl{R 0-34 0101-10
lz:olacja rurociqgow sr 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr'20 mm (N) - w

wymiernnik6w na bezposrednim orurowaniu urzqdzeh energrtycznych i aparatury chemicznej

Jednc,stka: m lloSc robot: 597,000

robocizna

(nrnoznik normy = 1,200)

otuliny Thenrraflex FRZ gr 6 mm -

21Lmm

klej Thr-.rmaflex 474

taSma ThermataPe FR 3x50 mm

klipsy rnonta2owe ThermacliPs

Sroderk transPortowY

Mat.Sromocnicze % 3,00

robocizna

(rnno2nik normY = 1,200)

otuliny Thennaflex FRZ gr. 20 mm

klej Thermallex 474

ta5ma ThetrnataPe FR 3x50 mm

klipsy montazowe ThermacliPs

3,00

robocizna

(mno2nik normY = 1,200)

oiuliny Thermaflex FRZ gr 6 mm

28..35

klej Thermaflex 474

ta5ma ThermataPe FR 3x50 mm

klipr;y monta2owe ThermacliPs

3,00

roboc;izna

(mno2nik normy = 1,200)

otuliny Thr3rmaflex FRZ gr 20 mm

28-3{)

klej l'hermaflex 474

ta6ma Thr:rmatape FR 3x50 mm

0,

0,0

0,22

1,1

0,01

0,

0,007

0,0751

0,0011

AR

404.

2208,

0,

656,

?AR'

2,171

m

dm3

m

52L

m-g

9,492

r-g

m

dm3

m

szt

m-gSrodek trans;PortowY

Ittlat.pomocnicze %

Floszty bezpoSrednie pozycji (R M'S)

34. KNR 0-34 0101-02
l,zolia<ja rurociqg6w Sr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 9r'6 mm (C) - w k

vwmiennil(ow na bezposrednim orurowaniu urzqdzen energdycznych i aparatury chemicznej

.lednr:stka: m llo66 rob6t: 212.000

1

233,

I

15,921

m

dm3

m

SZL

m-g

1272,

0,6roclek transportowY

Mat pomor:nicze %

Koszly be;:po6rednie pozycji (R'M S)

35. t{iNR 0-34 0101-11
lzolacja rurociqgow 5r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr'20 mm (N) - w

wymiennlkow na bezposrednim orurowaniu urzqdzeh energrtycznych i aparatury chemicznel

Jeclnostker: m lloSc rob6t: 196,000

o 252e61

1,1 0oo0q

I

0,018601

0,13510q

49,5802

215,6000

3,6456

26,4796

m

dm3

m

-8



Opis

klipsy nrontazowe ThermacliPs

5n>dek transPortowY

Mat,pornocnir:ze % 3'00

Koszty bezpoSrednie pozycji (R,M'S)

36. Kf{R 0..34 0101-19
lzolailarurociqgow sr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) - w kotlowniach, stacjach

wymiennikr5w na bezpoSrednim orurowaniu urzqdzert energrtycznych i aparatury chemicznel

Jednostka: m lloSc robot: '10,000

robocrzna

(mnoznik normY = 1,200)

otuliny Thernraflex FRZ gr. 30 mm - 42

kl,ej Thr:rmaflex 474

taSma ThennataPe FR 3x50 mm

klipsy rnonta2owe ThermacliPs

Srodel< trans;PortovuY

Mat.fromocnicze % 3,00

robocizna

(rnno2nik normy = 1,200)

otuliny Thennaflex FRZ gr 30 mm

54-70

klej Thermal'lex 474

tir6ma Therrnatape FR 3x50 mm

klipsy monta2owe ThermacliPs

Srodek transiPortowY

I\tlai,pomocnicze % 3,00

1,1 11

0,0261 0,261

n1 1,

60,

0,00 0,0

n ??1 32,4

112,7

2,861

f-d

m

dm3

m

szt

m-g

Koszty bezpo5rednie pozycji (R'M S)

37. KhlR 0-34 0101-20
lz:olar;ja rurociqgow sr.E4-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr'30 mm (S) - w kottowniach, :stacjach

wymiernnikciw na bezposrednim orurowaniu urzqdzeh energrtycznych i aparatury chemicznel

Jednostka: m lloSc rob6t: 98,000

zv,

490,

m

dm3

m

szt

m-g1,1

F(oszty bezpoSrednie pozycji (R'M S)

38. KNR-W 2-15 0128-01
Plukanie instalacji wodociqgowej w budynkach mieszkalnych

0,011

.lednostka: m llo6c robot: 1379,000

robor:izna 0,064 88,94

Kosztv bezposrednie pozycji (R'M'S)

39. KNR-'W 2-15 0127-01
probs szczelnoSci instalacji wodociqgowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociqg o 5r' do 63

mm)

.Jednostkia: m lloSc robot: 1379,000

robocizna

l(oszly be::po5rednie pozycji (R,M'S)

,40. hlNR-W 4-01 0335-15 analogia
Przebicie otworow w Scianach z cegiel o grubo6ci 1t2 ceg. na zaprawie cementowej - wykoac wiertnicq

,Jednostka: szt. llo5c robot: 6,000

roboc:izna

Kos,c:y be:zposrednie PozYcji (R M S)

41. KNR..W 4-01 0335'16 analogta
Przebicie otworow w Scianach z cegiel o grubo6ci 1 ceg.na zaprawie cementowej - wykoac wiertnicq

Jednostka: szt.

roDo0rzna

llo56 rob6t: 6,000

0,57000q

-9

s +zool r-s 
I



Opis

Kc,szty bezpoSrednie pozycji (R'M'S)

42. Kf{R-V\ir 2-15 0'142-03
Dzwir;zki n3wizyjne o wymiarach 200 x 250 mm

Jerdnot;tka. szt lloSc robot: 50,000

rolcoci;zna

dr;zwiczki relvizYjne do zawor6w

200x21i0

Sncdek transPortowY

Miat,potnocnicze% 1'50

Koszty bezpo6rednie pozycjl (R'M S)

43. KN R-Vl/ 4-02 01 52-01 analogia
DemcrrrtaZ tuzqdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemnoSci

lodnoqtka szt lloSc rob6t: 50,000

0,01

41 ,

1 13,

r-g

5Zt

50-80 dm3

robocizna

Mat.pomocnicze % 1,50

Kosztv bezp,o5rednie pozycji (R'M S)

4,4. KNR-W 4-020120-01
Demontaz rurociqgu stalowego ocynkownego o 5r. 15-20 mm

Jednr:stka; m llo6c robot: 100'000

roboclzna

Koszfy bezpoSrednie pozycji (R'M'S)

45. Kl{R-W 4-02 0310-01 analogia
Zakorkowanie podeji;cia wodociqgowego korkami 2eliwnymi o Sr

Jednostka: szt. lloSc rob6t: 100'000

robocr::na

krcrki :z obrzer2em z 2eliwa ciqgliwego

c:zarne '1 5m rn

Mat pomocntcze % 1,50

100

K,oszly bezpoSrednie pozycji (R,M'S)

46. FINIR 41..01 0819-15
Flozerbranie wykladziny Sciennej z plytek

Je<inostkar: m2 lloSc rob6t: 28'000

rrlboc;izna

floszty bezpo5rednie pozycji (R M,S)

4f7. t(NR 4-01 0819-16
Oczyr;zczrenie i ulozenie plytek z rozbiorki

15-20 mm

Jedrrostket: m2 llo3c rob6t: 28,000

f(osztv bezpro6rednie pozycji (lR,M'S)

48. l(NR D-142A10-07 analogia
Sciarrki d:lialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe

rtg - 101 Scianki o pow.mniejszelni2s m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym ni2 5 m2. oddzielne pasy szer do 30 cm

ropoolzna

rozbirirka

.,ledn,rstka: m2

ro0o()zna

(mnoi:nik normy = 1,573)

\Mycritrg

6roclr:k transportu

llo56 robot: 28,000

66,4095

0,5880

0,4200

r-g

m-g

m-g

-10-



Koszty bezprc6rednie pozycji (R,M,S)

49. Kr{R 0-',{4 2010-07
Scianki dziralowe GR z plyt gipsowo - karlonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowetrstwowe

b0 - 101 Scianki o pow.mniejszelni2S m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym ni2 5 m2. oddzielne pasy szerr'do 30 cm.

Jerdnostka: m2 lloSc robot: 28'000

roboci:zna

(nrnoznik normY = 1,573)

2,371769 66,40951 r-g

plvty gillsowo-kartonowe | 
,

ksztaltowniki stalowe profilowane I 0,

28,8400 m2

21 ,28001 m

U-50x0,60

ksztaltowniki stalowe profilowane | 2' 57,40001 m

C-50x0,60

bliachcrwkrgty

gips szpachlowy

taSma spoinowa

wvcrqg

Srodek transportu

Mat.pomocnicze % 1,50

1X 476,0000 szt.

0.000980 0,02741 t

1 ,81300q 50,7640 m

0,02100q 0,58801 m-g

0,01500q 0,4200 m-g

Kosztv bezp,o6rednie pozycji (R,M,S)

50. KNR 4-01 0819-01 analogia
Uzupelnienie ptytek oktadzinowych Sciennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu

Jr:dnostka: plyt. llo6c robot: '150,000

;b"";", I orgoood 28,5oool r-sl I It"'-""""
cement portlandzki z dodatkami 25 | 0,00021q 0 03151 t

Mat.p,rmocnicze % 2,00

Koszty bezpo6rednie pozycji (R,M S)

51. KIJR 4-01 0819-02 analogta
Uzupe*nienie ptytek okladzinowych Sciennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - kaada nastqpna

J,edrrcstka: plyt. llo6i rob6t: 50,000

roDoct::na n'l 8,5000 r-g

cr:ment porlilandzki z dodatkami 25 0'00021q 0'01051 t

tVlat.pomocrricze % 2,00

Koszty bezpoSrednie pozycji (R,M,S)

Flazerrn warto56 elementu nr 1

Elenrc'nt nr 2.WQZEL CIEPLNY

52. flt,lR C|..31 0204-01
Wykrrnanier podejScia i monta2 pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajnoSci 4,5 m3/h i 5r. kroccow 1 ' (25 mnt)

Jeclnostkar: szt llo56 rob6t: 1,000

11,

2

1,

11.

214 21

2

0,11

f(osztv bezpro6rednie pozycji (l1,M,S)

ti3. l(NR-!W 2-15 0130-03
zrawory zwrotne instalacji wodociqgowych z rur stalowych o 5r. nominalnej 25 mm

.lednrrstka: szt

o,zrrol r-s 
I

- 11 -

rcbocrizna

pomp,ir cyrfiula cyina 25160

lqczniki Zeliwne 5r 25 mm

uszc::r:lki gumowe

uchwyty stalowe z wkladkq elastycznq

dwurlz:ielne, skrqcane wkrgtami z

kolkielrn roz:porowym 28 mm

sarno<:hod clostawczy do 0,9 t

liat.pomocnicze % 5,10

r-g

szt

szt

szt

kpl

robo(llzna

lloSc robot: 1,000

021100q
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Opis

zawor!'zwrotne Przelotowe o 5r'

nominalnej 2ti mm

5rcdek transportowy

Mat pornocnioze % 0'50

Koszty bezpo6rednie pozycji (R M,S)

54. KINR-Vrf 2-15 0130-03
ziawc>ry prz,elotowe i zwrotne instalacji wodociqgowych z rur stalowych o 5r' nominalnej 25 mm

Jednostka: szt. llo56 robot: 3,000

robocizna 0,21 100q 0,63301 r-s

zerworr' kulowe o 5r nominalnej 25 mm 3,00001 szt

Srodek transPortowY

Mat.pr>mocrricze % 0'50

0,00700q 0,02101 m-s

Krcsztv bezFror5rednie pozycii (R'M'S)

5i5. KNR-W 2-15 041'l-03
Zawa+y zwrotne o polqczeniach gwintowanych o 5r' nominalnej 25 mm

Jr:dnr:stka: szt. lloSd rob6t: 1,000

rc)boclzna 0,41 100q 0,41 101 r-s

1 00001 sztzirwoty zwrolne przelotowe z 2eliwa I 1l 1'

ciqglirvego o 5r norninalnej 25 mm

Srodek tranrtportowy

Mat.pomocnicze % 0'50

o 0070001 0,00701 m-g

Koszty bezpoSrednie pozycji (R'M'S)

56. hlhlR-\n/ 2-15 0130-06
z:aw<>ry prz:elotowe i zwrotne instalacji wodociqgowych z rur stalowych o sr. nominalnej 50 mm

Jednostka: szt lloSc robot: 3,000

rrtDoc;lzna

zawory kulowe o Sr. nominalnej 50 mm

Sroderk transportowY

ttilat promocnicze % 0'50

f(oszty bezpoSrednie pozycjl (R'M'S)

tt7. l(NR-W 2-15 0130-03 analogia
Filtr siatkowy w instalacjach wodociqgowych z rur stalowych o sr. nominalnej 25 mm

.ledrtostka: szt. lloSc robot: 1,000

0,211

r-d

szt,

m-g0,02

n )'t'lrobor:izna

filtr siatkovrry o 5r nominalnej 25 mm

6rodr>k transPortowY

Mat.pomoonicze % 0'50

l(oszfy bez:po5rednie pozycji (R,M'S)

58. h.NR-W 2-15 0505-03
Wyrnienniki typu JAD lub WWB-1 z kroccami koinierzowymi typ 6 50

,Jednostka: szt. lloSc rob6t: 2,000

szt

B,0O00J szt

40,0000

2,0000

0,4400

1,

0,

r-g

szt

m-g

roboctzna

kolnierrze s;talowe z szYjkq do

przyspawernia dn50

uszczelki plaskie

azbelstowo-kauczukowe dn50

kont;l,rukcj:t stalowa

wyie,rrnik "lAD 
6 50 EE STA SS

Sroderk transPortowY

31,6000

8,0000

kg

szt

m-g

-12-
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Opis

Mat pomocnicze % 3'00

Kosztv bezpoSrednie pozycji (R'M'S)

59. Kl{R-W 2-150411-01 analogia

Zerw6r regulacyjny VM2 DN'15 Kv 2,5m3/h

Jerdncrstka: szt. lloSc robot: 1,000

rolcocizna

Zerw6r regulacYjnY VM2 DN15 Kv

2,5m:i/h

Srodeht transPortowy

Mat.pomocnicze % 0'50

Koszty bezpo6rednie pozycji (R'M'S)

60. KNR 7-0S 0402-05 analogia
Napqcl elel<trycznY AMV 10

Jednostka: ukl lloSc robot: 1,000

roDoclzna

Napg<l elektrycznY AMV 10

m-g000

Koszty bezpo5rednie pozycji (R M'S)

61. KNR 7-08 0402-05 analogia
Czujnik temperatury instalacji ESMU-100

Jeclnostka: ukl. llo56 robot: 1'000

robor:izna

Crzujnik tenrperatury instalacji

ESMIJ-1OO

2,31

K,oszly bezlro5rednie pozycji (R M'S)

62. hlNR-\M 2-15 0122-03
Dodatki za wykonanie obustronnych podej66 do wodomierzy skrzydelkowych o sr. nominalnej 25 mm w rurociql;ach

stalowych

Jerjnrostket: kPl lloSc rob6t: '1,000

1 1,

0,

,
2,

0,

l(osz1y be:lpoSrednie pozycji (R'M S)

63. r,NR-W 2-15 0140-03
Worlomierrze skrzydelkowe domowe o 5r. nominalnej 25 mm

Jeclnostka: kpl. lloSc rob6t: 1,000

1,

1

) 1,1

5Zt

1,05001 r-g

1,00001 szt

2,00001 szt.

2,00001 szt.

0,03001 m-g

2,31

iA

szt

m
roboorzna

rury s;talowe ze szwem Przewooowe

gwinlowanr.' ocYnkowane o 5r

nominalnej 25 mm

lqczniki z 2eliwa ciqgliwego

ocynkowane o 5r nominalnej 25 mm

Llch\ .yty do rur o 5r. nomlnalnej 25 mm

korrstt'ukcje stalowe wsPorcze

:';rocl:k tra nsPortowY

lvlat,l)omoonicze% 1'50

robocrtzna

wociomier::e skrzyde{kowe o sr.

nonrinalnej 25 mm

zaw,rry kulowe o $r nominalnej 25 mm'

lqczniki redukcyjne o Sr nominalnej 25

mrl

Srodek transportowy

-13-
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Ops Norma Naklady J.m Gena R M ;)

Mat.pornocnicze % 1'50

K,l4t@
641. Kl!R-V!r 2-'15 0411-04 analogia
Magnetyzer o 5r. nominalnej 32 mm

Jerdnostka: szt. lloSc robot: 1,000

roboci;zna 0

Miagnertyzer o 5r. nominalnej 32 mm 
I

Srodel; transPortowY | 
0,01

Mat.potnocnicze % 0'50 
I

1,0

0,0

r-g

szt.

m-g

ii /R l\il s)

6tt. KNR-W 2-150520-04 analogia
Zizw<>ry zaporowe staliwne dla ci6nieri 4,0 MPa o 5r' nominalnei 50 mm z kotic6wkami do wspawania

*>dnostKa: sz|

robocrz na

llo5c robot: 3,000

szIZitwory zaprtrowe staliwne dla cisnieri | 
1

4,0 MPa o 5r. nominalnej 50 mm z 
J

m-g

r-g

szt.

m-g

6i7. F(NR-\lV 2-15 0530-01
-l'ernrometry montowane w gotowej tulei r(P) 0-+100 (1 

'0)50
Je<inr:stker: szt. lloSc rob6t: 2,000

robo()rzna

1-ernrometry montowane w gotowej

tutei (P) 0-+100 (1,0)50

6rodr:l< transportowY

hczno(rednie oozvcii (R M.S

68. l(NR ll-35 0208-01 analogia
Pompy obiegowe do centralnego

rnrn) wraz: z podej5ciem - - Wilo {

Jednostka: szt lloSc robot:

r obocizna

pomlcy obiegowe do c.o. do 4,5 m3/h

rlr krridc6w przylqczeniowych 1" (25

rnm) . - Wilo Stratos Pico Z 2511-6

p6li;nrbunl<i z nakrgtkami mosigzne 1

11lit"

uchwyty stalowe pojedyncze z wkladf

elas;tycznal do rur nriedzianYch

dwutlzielnr: skrqcane wkrgtami z

kolkierm rozporowym z tw. sztuczneg(

samoch6ddostawczy09t

ogrzewania o wydajnoSci do 4,5 m3/h i 5r. nc

itratos Pico 22511-6

1.000

'x

n

minalnej kroccow przylaczeniowych 1" (25

-14
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Norma I ttat<tady lJ.ml cena I R MIEiOois
nnzvnii /R [I S\

69r, KNR-\r'!r 2-15 0514-02
Rrrrociqgi z: rur stalowych czarnych o Sr. nominalnej 32 mm i gruboSci Scianek do 3 25 mm lqczonych przez spawanie

(rurcciqgi w obrQbie wezta)

Jerdnostka: m llo6c robot: 1,000

0,51000q 0,51001 szt

o,o17ood o,o170l m-g

robocizna I o'osiooq 0'63301 r-o

rury stalowe bez szwu og6lnego I t 'osoooq 1'03001 m

p-zeznacze"rta czarne o 5r. nominalnej | | |

321 mrrt I I

uchwlty do nur o 5r. nominalnej 32 mm

Srodek trans;PortowY

U1lgt".r,i.t" % 3'm

Krrszty bezpro5rednie pozycji (R M'S)

70. I(NR-VV 2-15 0514-04
Ruroi:iqgi ;z rur stalowych czarnych o 5r nominalnej 50 mm i grubo5ci Scianek do 3 65 mm tqczonycn przez spawanle

71. FiNR-\ru 2-15 0108-03
Ftunlciqgi stalowe ocynkowane o 5r. nominalnej 25 mm o polEczeniach gwintowr

kotklwniach i wqzlach cieplnych (rurociqgi w obrqbie wqzla)

anych, w hydroforniach, pompowniach'

robocizna

rury stalowe ze szwem Przewodowe
gwirjtowane ocynkowane o 5r

nominalnej 50 mnt

tqczniki z )..eliwa ciqgliwego

ocyrlkowane o 5r. nominalnej 50 mm

uchiVtV do rur o 5ir. nominalnej 50mm

5ro(ek transportowY

72. K:NR-W 2-15 0108-06
Rurfciqgi stalowe ocynKowane o sr. nominalnej 50 mm o polqczeniach gwintowanych, w hydroforniach' pompowniach'

kotlowniach i wqzlach ciePlnYch

,Jedirostk,a: m llo56 rob6t: 14'000

- 15 -
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opis

i bezpo5rednie PozYcji (R,M,S)

hydrofornie, kotlownie itP.

Jerdrrqstka: kPl llo€;c robot: 1,000

rolrociina

(nrno2frik normy = 1,300)

rury stblowe ze szwem Przewodowe

gwintolane ocYnkowane o 5r

nominalnej 210 mm

lqr:zni[i z 2eliwa ciqgliwego

ocyrrkQwane o 5r nominalnej 20 mm

ucrhwyty do tur o 5r. nominalnej 20 mm

kcrns;trgkcje stalowe wsporcze

Srodeli transportowY

nomin€rlnej 20 mm w rurociqgach stalowych -

2,054

Q4

0,01

szt

szt

5ZL,

m-g

Mat

bezpoSrednie pozycji (R,M,S)

7,1. KNR 0-3102n4-02
Cieplrcmierze do pomiaru zu2ycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; Srednica kroccow przylqczeniowych

20 mnr - Kamstrup Multical 602 Ultraflow 54 Qn

Jednbstka; kpl. llo6c rob6t: 1,000

roboc!2:na

ciepbnrierze do Pomiaru zuLYcia

energli cieplnei o i;r.przylqczy 20 mm

Kamslrup Mlultical 602 Ultraflow 54 Qn

sanro,!n6d clostawczy 0.9 t

% 5,10

bezpo6rednie PozYcji (R,M,S)

75. 4NR-W 2-15 0516-01
pr6bV szozelno6ci wgzlow cieplnych wymiennikowych o ogolnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikow do 8 m2

Jeclrrbstka: wQzel lloSc robot: 1,000

bezpoSrednie PozYcji (R,M,S)

76. Kl\R-!r/ 2-15 0517-01
Llruchomienie wqzl6w ciePlnYch

Jecl kpl lloSc rob6t: 1,000

% 5,00

),bezposrednie pozycji (R M,S)

77. KNR-\IV 7 -12 0103-04
r) orzez szczolkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto6ci rurociqgow o Srednicy zewnqtrznej do 57

mnr (stan wyj6ciowy powierzchni B)

J lloSc robot: 3,750

2,557

% 2,50

bezpo5rednie pozycji (R,M,S)

R-\N 7-12 0105-04
ie rurociqgow

benzyn

0,03990

0,1 1 900

52

ka m2 llo56 robot: 3,750
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bezpoSrednie PozYcji (R,M'S)

79, K,NR-V\f 7 -12 Q207 -04

Malpivanie pgdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociqg6w o Srednicy zewnqtrznej do 57 mm

llo5c rob6t: 3,750

80. t(NR-vv 7-12 0215-04
Vf"roh"ni. pgdzlem emaliami termoodpornymi rurociEgow o Srednicy zewnqtrznej do 57 mm

n2 lloS6 robot: 3,750

0,75751 r-g

poliwinylowa termoodporna do | 0'1

do wyrob6w ftalowych I o,ol t oool 0,0a131 dm3

0,00151 m-g

bezpoSrednie PozYcji (R,M,S)

'.15 27-03
otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociqgow o Sr 25 mm' gr' izolacji 30 mrn

a: m lloSc rob6t: 5,000

' i,,i4 ::['t i]irlitrt- l'IY

Opis

1,00

0,1 0,

PUfl o 5r, 25 mm igr. 30 mm

klejelca z PCV szer. 30 mm dl.

1,01

0, 0,

25mmodl. 10m

z PCV typ MIPS do izolacji rur

25 firm

skrzyniowy do 5 t 0,01

bez:po6rednie PozYcji (R,M,S)

15 30-01
2 otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociqgow o Sr' 50 mm' gr izolacji 30 mnr

lloSc rob6t: 28,000

r-g

m

szt
crtu

taS

33

0,0

0,1

a

otu

pra

tali

PUR o 5r, 50 mm i gr 30 mm

y na zawory | zasuwy z

z PCV o 5r. 50 mm

kleiaca z PCV szer. 30 mm dl

let 4(l mm o dl, 10 m

z FCV typ MIPS do izolacji rur

5,3200

28,2800

3,3600

1,5400

rg
m

szt

szt

2,5200

3,9200

m

szt

sr. mm

0,3640 m-g
{och6cl skrzyniowy do 5 t
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