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NAZWA ZADANIA: 

Głęboka termomodernizacja budynków parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława 

w Lubaczowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

OBIEKT:

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, wymiana kotłów gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u., instalacja z rur preizolowanych prowadzona w gruncie do 

budynku Konkatedry oraz przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku parafialnym kancelarii - archiwum.

Adres obiektu:

37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 2

INWESTOR:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława w Lubaczowie

Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość

 Identyfikator kosztorysu: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

 1  Roboty budowlane

 1.1  Kotłownia

 1  6,13 KNR 4-01 348-3
 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły

 m2

 2  0,28 KNR 4-01 349-2
 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn

 m3

 3  1,00 KNR 4-01 354-4
 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

 szt

 4  4,00 KNR 4-01 354-3
 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2

 szt

 5  0,56 KNR 4-01 313-2
 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek

 m3

 6  5,00 KNR 4-01 313-4
 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - I140

 m

 7  0,17 KNR 4-01 304-2
 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu 
 komórkowego

 m3

 8  1,05 KNR 4-01 727-1
 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, 
 gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2

 m2

 9  1,06 KNR 4-01 729-1
 Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków na ścianach płaskich, loggiach, balkonach, powierzchnia uzupełnianych tynków w 
 jednym miejscu do 1 m2

 m2

 10  0,30 KNR 4-01 711-1
 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
 ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2

 m2

 11  5,20 KNR 4-01 708-3
 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy 
 cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 40 cm

 m oscieży

 12  37,70 KNR 4-01 713-3
 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach niemalowanych lub niepokrytych
 tapetą

 m2

 13  16,96 KNR 4-01 713-4
 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na stropach, biegach i spocznikach 
 niemalowanych lub niepokrytych tapetą

 m2

 14  7,03 KNR 2-02 WACETOB 2003-6
 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
 2-warstwowe 100-02 -EI60

 m2

 15  46,75 KNR 0-12 IGM  829-1
 Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża

 m2

 16  46,75 KNR 0-12 IGM  829-7
 Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 20x20 cm

 m2
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 17  16,96 KNR 4-01 804-7
 Zerwanie posadzki cementowej

 m2

 18  1,70 KNR 4-01 212-1
 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm

 m3

 19  5,09 KNR 4-01 106-1
 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na 
 odl.do 3 m

 m3

 20  7,64 KNR 4-01 106-5
 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez 
 względu na kategorię

 m3

 21  3,39 KNR 2-02 1101-7
 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

 m3

 22  1,70 KNR 2-02 1101-1
 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10

 m3

 23  16,96 KNR 2-02 616-1
 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa - analogia - folia budowlana 

 m2

 24  16,96 KNR 2-02 609-3
 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa EPS 100 
 gr 10cm

 m2

 25  16,96 KNR 2-02 1106-7
 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

 m2

 26  17,13 KNR 0-12 IGM  1118-1
 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża

 m2

 27  17,13 KNR 0-12 IGM  1118-9
 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm

 m2

 28  18,70 KNR 0-12 IGM  1120-4
 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża pod cokoliki wys.15 
 cm z płytek 30x30 cm

 m

 29  18,70 KNR 0-12 IGM  1120-5
 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wys.cokolika 15 cm, 
 wym.płytek 30x30 cm

 m

 30  7,50 KNR 2-02 1505-5
 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)

 m2

 31  17,20 KNR 2-02 1505-1
 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)

 m2

 32  2,10 KNR 2-02 WACETOB 1204-5
 Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2, 2-stronne  - analogia - drzwi przeciwporzarowe fabrycznie 
 wykończone EI30+S

 m2

 33  0,27 KNR 0-19 IGM  1023-1
 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.4 m2 - PCV 570x480 Uw=0,9(W/m2K

 m2

 34  1,01 KNR 0-19 IGM  1023-3
 Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1.0 m2  - PCV 2100x480 Uw=0,9(W/m2K

 m2

 35  2,00 KSNR 5 401-1
 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn 
 p.t. /poz.01-podłoże z cegły, poz.02-podłoże z gazobetonu (gips)/ w budynkach mieszkalnych, na wyłącznik

 wypustów

 36  6,00 KSNR 5 401-3
 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn 
 p.t. /poz.01-podłoże z cegły, poz.02-podłoże z gazobetonu (gips)/ w budynkach mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 
 10 A i 10 A/Z

 wypustów

 37  2,00 KSNR 5 502-1
 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych- oprawa LED 2x38w

 kpl

 38  15,40 KSNR 5 303-2
 Linie prowadzone w rurach winidurowyh pod tynkiem przewodami (poz.01-podłoże z betonu, poz.02-podłoże z cegły, 
 poz.03-podłoże pozostałe) izolowanymi pojedynczymi, o łącznym przekroju żył do 30 mm2, rura o średnicy do 28 mm YDY 
 5x4mm2

 m

 39  1,00 KSNR 5 201-1
 Tablica elektryczna o masie do 10 kg - tablica elektryczna kpl

 szt

 40  1,00 KSNR 5 203-1
 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłacznik główny kotłowni

 szt
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 1.2  Uzupełnienie wnęk podokiennych [M=17+16 'szt';S=17+16 'szt';T=17+16 'szt']

 41  0,14 KNR 4-01 304-2
 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu 
 komórkowego gr 12cm

 m3

 42  6,00 KNR 0-23 IGM  2612-4
 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
 plastikowych do ścian z cegły - analogia - przymocowanie uzupełnienia z pianobetonu

 szt

 43  1,35 KNR 4-01 711-2
 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
 ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2

 m2

 44  2,00 KNR 4-01 1204-2
 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian

 m2

 2  Demontaż

 45  1,00 KNR 4-02 409-1
 Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2

 kpl

 46  1,00 KNR 4-02 WACETOB 420-1
 Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojemności całkowitej do 400 dm3

 szt

 47  9,50 KNR 4-02 506-5
 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50mm

 m

 48  7,00 KNR 4-02 506-6
 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 65-80mm

 m

 49  6,50 KNR 4-02 506-4
 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 32mm

 m

 50  2,00 KNR 4-02 506-3
 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 25mm

 m

 51  2,00 KNR 4-02 506-1
 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15mm

 m

 52  6,00 KNR 4-02 513-5
 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych o średnicy 65-80mm

 szt

 53  2,00 KNR 4-02 513-4
 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych o średnicy 50 mm

 szt

 54  2,00 KNR 4-02 513-3
 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniach kołnierzowych o średnicy 40 mm

 szt

 55  3,00 KNR 4-02 512-3
 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego o średnicy 15-20mm

 szt

 56  4,00 KNR 4-02 512-4
 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego o średnicy 25-32mm

 szt

 57  2,00 KNR 4-02 418-7
 Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg

 szt

 58  2,00 KNR 4-02 WACETOB 427-4
 Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o średnicy 200 mm

 m

 59  2,00 KNR 4-02 134-6
 Demontaż zaworu zwrotnego o średnicy 40-50mm

 szt

 3  Kotłownia

 3.1  Rurociągi

 60  9,40 KNR 2-15 403-5
 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach o średnicy nominalnej 65 mm

 m

 61  9,50 KNR 2-15 403-3
 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach o średnicy nominalnej 32 mm

 m

 62  7,00 KNR 2-15 403-3
 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach Dn:25 mm

 m

 63  9,00 KNR 2-15 403-2
 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach o średnicy nominalnej 20 mm

 m

 64  6,80 KNR 2-15 403-1
 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach Dn:15 mm

 m
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 65  9,40 KNR 2-15 103-4
 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 
 nominalnej 32 mm

 m

 66  7,90 KNR 2-15 103-3
 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o Dn: 25 mm

 m

 67  8,20 KNR 2-15 103-2
 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o Dn: 20 mm

 m

 68  4,80 KNR 2-15 103-1
 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o Dn: 15 mm

 m

 69  12,15 KNR 7-12 105-4
 Odtłuszczanie rurociągów

 m2

 70  10,08 KNR 7-12 201-4
 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) rurociągów o Dz do 57mm

 m2

 71  2,07 KNR 7-12 201-5
 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) rurociągów o Dz:58-219mm

 m2

 72  9,40 KNR 0-34 IGM  101-21
 - analogia -Otuliny termoizolacyjne z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV Średnica rury 65mm

 m

 73  18,90 KNR 0-34 IGM  101-11
 - analogia - Otuliny termoizolacyjne z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV DN 32 gr 30mm

 m

 74  14,90 KNR 0-34 IGM  101-11
 - analogia - Otuliny termoizolacyjne z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV DN 25 gr 30mm

 m

 75  17,20 KNR 0-34 IGM  101-11
 - analogia - Otuliny termoizolacyjne z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV DN20 gr 30mm

 m

 76  11,60 KNR 0-34 IGM  101-10
 - analogia - Otuliny termoizolacyjne z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV DN 15 gr 30mm

 m

 3.2  Układ Mieszania wody Kotłowej

 77  1,00 KNR 0-35 IGM  223-2
 Kotły grzewcze atmosferyczne wiszące jednofunkcyjne o mocy do 24 kW - Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 
 Q=24 kW. Wymiary kotła (w x s x g): 541 x 368 x 364 mm.  Ciężar montażowy: 25 kg. Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<60 
 mg/kWh. Kompaktowy wymiennik o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego. Moduł powietrze/gaz 
 zawierający palnik gazowy modulujący w zakresie od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzania 
 spalin pod ciśnieniem, jednostką centralną, wentylator z tłumikiem zasysania powietrza oraz przewód zasilania gazem. Moduł 
 hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. A o efektywności energetycznej EEI<0,23, zawór bezpieczeństwa c.o. 3 bar, 
 ogranicznik przepływu. Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zamontowane w ramie nośnej. Konsola sterownicza zdejmowana 
 umieszczona pod kotłem. Regulacja pracy kotła o mocy Q=24 kW za pomocą termostatu modulującego programowalnego 
 przewodowego.

 kpl

 78  3,00 KNR 2-15 WACETOB 501-5
 Kotły żeliwne wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 18.5 m2 - analogia - Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny, 
 wyposażony do pracy z gazami ziemnymi z możliwością
 przestawienia na propan ćiśnienie zasilania gazem : 20/25 mbar, wyposażony w klapę spalin jako zabezpieczenie przed brakiem
 ciągu i do pracy kaskadowej ze wspólnym odprowadzaniem spalin. Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 %. Niska emisja 
 zanieczyszczeń: NOx <  32 mg/kWh. Korpus kotła monoblok ze stopu alum.-krzemowego z unikalna 7-letnią gwarancją. Palnik 
 gazowy ze wstępnym zmieszaniem wykonany ze
 stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien metalowych, modulujący w zakresie od 18 do 100 % mocy. Wentylator z 
 tłumikiem zasysania powietrza. Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzającym.
 Moc nominalna 50/30° C (dla c.o.) min/max kW 13,3-65,0
 Moc nominalna 80/60° C (dla c.o.) min/max kW 12-61,5  
 Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EEC dla obc. częściowego i temp. powrotu 30°C % - 108,9
 Pojemność wodna l  6,4 
 Ciężar montażowy kg 60 

 Konsola sterownicza (czujn.zewn. w dostawie): pozwalająca, zależnie od podłączonego wyposażenia dodatkowego, sterować i 
 regulować pogodowo do 3 obiegów grzewczych + 1 obieg c.w.u. Konsola
 umożliwia również optymalizację sterowania układów złożonych, jak również podłączonych w kaskadzie kotłów sterowania 
 kaskady 2 do 10 kotłów

 kocioł
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 79  1,00  1-1
 Kalkulacja indywidualna - – System kaskadowy do zawieszenia w rzędzie na ścianie 
 System zawiera:
 - rozdzielacz hydrauliczny 
 - kolektor podłączenia kotłów zawierający przewody połączeniowe zasilania i powrotu z c.o. O 65 mm, przewody zasilania 
 gazem O 50 mm i kołnierze 
 - 3-biegowe pompy kotłowe obiegu pierwotnego kl. A o współczynniku efektywności energetycznej EEI<0,23
 - zestawy podłączeniowe kotła z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napełniania i opróżniania, 
 zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa i redukcją do podłączenia naczynia wzbiorczego) oraz 
 zaworem gazowym 
 - wspornik do montażu naściennego
 - czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel połączeniowy BUS między kotłami

 kpl

 80  2,00  1-2
 Kalkulacja indywidualna - Osłony izolacyjne systemu kaskadowego

 kpl

 81  1,00 KNB 200  311-3
 Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całkowitej 200 dm3 - Ciśnieniowe naczynie przeponowe  o poj. V=140dm3 z 
 szybkozłaczką, ciśnienie wstępne 1,5 bar 

 szt

 82  1,00 KNR 2-15 408-3
 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm - analogia - Złącze odcinające z 
 zaworem opróżniającym 1”

 szt

 83  2,00 KNR 2-15 WACETOB 526-2
 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o średnicy nominalnej 20-25 mm - analogia - Zawór 
 membranowy bezpieczeństwa c.o, o średnicy 1”, d=20 mm – nastawa 3,0 bar 

 szt

 84  1,00 KNR 2-15 509-3
 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy 250 mm - analogia - Sprzęgło hydrauliczne używane w zestawach do 
 130 kW z wyjściami DN65 wraz z izolacją

 m

 85  1,00 KNR 2-15 WACETOB 527-5
 Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o średnicy rur przyłącznych 65-80 mm - analogia - Filtroodmulnik  średnica 
 przyłączy DN65. odmulanie inercyjne, odmulanie sedymentacyjne, filtracja mechaniczna, separacja powietrza, neodymowy stos
 magnetyczny, filtr o specjalnym splocie ze stali nierdzewnej, prosta obsługa, czyszczenie bez zatrzymywania układu 
 Współczynnik przepływu Kvs (?p=1bar) 57
 Pojemność [dm3] 6.3
 Masa [kg] 16

 szt

 86  3,00 KNR 2-15 WACETOB 530-4
 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei Manometr KFM do 0,4 MPa lub równoważny

 szt

 87  3,00 KNR 2-15 409-4
 Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o średnicy nominalnej 65-80 mm - odcinający 65mm

 szt

 88  2,00 KNR 2-15 WACETOB 518-1
 Zawory zaporowe żeliwne, dla ciśnień 0.6 MPa o średnicy nominalnej 40 mm analogia zawór trójdrogowy mieszający Danfoss 
 HFE-3  Dn32 z siłownikiem typ AMB 162  - lub równoważne

 szt

 89  2,00 KNR 2-15 408-1
 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o Dn: 15 mm - kulowe

 szt

 90  2,00 KNR 2-15 426-1
 Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 - analogia 5 dm3

 szt

 91  3,00 KNR 2-15 WACETOB 412-7
 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm

 szt

 92  1,00 KNR 2-15 WACETOB 235-1
 Neutralizatory kamionkowe kwasoodporne o średnicy 300 mm - analogia - Neutralizator kondensatu grawitacyjny dla kotłów o 
 mocy do 450 kW 

 szt

 3.3  Układ rozdziału ciepła

 93  1,00 KNR 2-15 WACETOB 518-2
 Zawory zaporowe żeliwne, dla ciśnień 0.6 MPa o średnicy nominalnej 50-65 mm - analogia - Zawór mieszający trójdrogowy, 
 średnica nominalna DN65, z siłownikiem do regulacji temperatury montowanym bezpośrednio na zaworze

 szt

 94  3,00 KNR 2-15 409-4
 Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o średnicy nominalnej 65-80 mm - odcinający 65mm

 szt

 95  1,00 KNR 7-07 102-1
 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno-i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej masa urządzenia 0.05 
 t  - analogia - Pompa obiegowa, korpus pompy: żeliwo szare, przyłącze rurowe DN32, maksymalna wysokość podnoszenia: 
 Hmax=12,0 m,  długość montażowa: L=220 mm, moc wejściowa: 15-333 W, częstotliwość: 50 Hz, napięcie nominalne: 1x230 V,
 masa netto: 15,3 kg

 kpl
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 96  2,00 KNR 2-15 409-4
 Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o średnicy nominalnej 65-80 mm - zwrotny 65mm

 szt

 97  1,00 KNR 2-15 409-4
 Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o średnicy nominalnej 65-80 mm - filtr siatkowy 65mm

 szt

 98  1,00 KNR 7-07 102-1
 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno-i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej masa urządzenia 0.05 
 t  - analogia - Pompa ładująca podgrzewacz, korpus pompy: żeliwo szare, przyłącze rurowe G 1.1/2”, maksymalna wysokość 
 podnoszenia: Hmax=6,0 m,  długość montażowa: 180 mm, moc wejściowa: 3-34 W, częstotliwość: 50 Hz, napięcie nominalne: 
 1x230 V, masa netto: 2,01 kg, masa: 2,13 kg

 kpl

 99  8,00 KNR 2-15 408-4
 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm

 szt

 100  4,00 KNR 2-15 408-4
 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm

 szt

 101  2,00 KNR 2-15 408-4
 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm - analogia - filtr siatkowy 

 szt

 102  1,00 KNR 2-15 WACETOB 518-1
 Zawory zaporowe żeliwne, dla ciśnień 0.6 MPa o średnicy nominalnej 40 mm - analogia - Zawór mieszający trójdrogowy, 
 średnica nominalna DN32, z siłownikiem do regulacji temperatury montowanym bezpośrednio na zaworze 

 szt

 103  1,00 KNR 7-07 102-1
 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno-i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej masa urządzenia 0.05 
 t  - analogia - Pompa obiegowa, korpus pompy: żeliwo szare, przyłącze rurowe G1.1/2”, maksymalna wysokość podnoszenia 
 Hmax = 6,0 m, długość montażowa 180 mm, napięcie nominalne: 1x230V, moc wejściowa P1: 9 – 91 W, częstotliwość 50 Hz, 
 masa netto: 4,81 kg, masa 5,27 kg     

 kpl

 104  7,00 KNR 2-15 WACETOB 530-4
 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei Manometr KFM do 0,4 MPa lub równoważny

 szt

 105  2,00 KNR 2-15 WACETOB 530-3
 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei Termometr na rozdzielaczach do 120oC

 szt

 106  2,00 KNR 2-15 408-1
 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o Dn: 15 mm - kulowe

 szt

 107  6,00 KNR 2-15 426-1
 Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 - analogia 5 dm3

 szt

 108  6,00 KNR 2-15 WACETOB 412-7
 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm

 szt

 109  2,30 KNR 2-15 509-1
 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy do 150 mm - 100mm

 m

 3.4  układ przygotowania c.w.u. i  wody kotłowej

 110  1,00 KNNR 4 506-1
 Wymienniki ciepła pojemnościowe, na ciśnienie 0,6 MPa o pojemności 250 dm3  - analogia - Podgrzewacz ciepłej wody 
 użytkowej do zintegrowanych systemów solarnych.Izolacja podgrzewacza wykonana ze spienionej pianki poliuretanowej o 
 grubości 50mm, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową. Wymiennik dolny solarny i wymiennik górny podłączany do 
 kotła, wykonane z gładkiej rury emaliowanej z zewnątrz. Obudowa zewnętrzna i pokrywy z ABS. Pojemność użytkowa 
 podgrzewacza  V=300 l, pojemność wspomagania hydraulicznego V=109 l, pojemność solarna V=185 l.. Wymiennik dolny: 
 (solarny: pojemność wymiennika: 8,1 l., powierzchnia wymiany: 1,2 m2. Wymiennik górny: (kocioł: pojemność wymiennika: 5,1 
 l., powierzchnia wymiany F=0,76 m2 Wymiary podgrzewacza c.w.u.: średnica OG=604 mm,  H=1796 mm.  

 szt

 111  1,00 KNR 2-15 113-7
 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe, c.w.u. –  o średnicy 3/4”, d=14 mm, nastawa 6,0 bar

 szt

 112  1,00 KNB 200  311-1
 Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całkowitej do 25 dm3 Ciśnieniowe naczynie przeponowe o pojemności V=25 dm3, 
 ciśnienie wstępne 4,0 bar 

 szt

 113  0,00 KNR 2-15 WACETOB 411-2
 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm - analogia - Złącze odcinające z 
 zaworem opróżniającym 3/4”

 szt

 114  1,00 KNR 2-15 WACETOB 530-4
 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei Manometr KFM do 0,6 MPa lub równoważny

 szt

 115  1,00 KNR 2-15 WACETOB 139-3
 Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 25x32 mm - analogia - Termostatyczny zawór mieszający do ciepłej wody, rozmiar
 1”, szerokość montażowa: 123 mm, wysokość: 118 mm, regulacja c.w. na wylocie w zakresie 0-60 oC

 szt

 116  5,00 KNR 2-15 408-3
 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o Dn: 25 mm - kulowe

 szt
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 117  1,00 KNR 2-15 408-3
 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o Dn: 25 mm - analogia - filtr siatkowy 25mm

 szt

 118  1,00 KNR 2-15 112-3
 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 25 mm - filtr siatkowy

 szt

 119  1,00 KNR 7-07 102-1
 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno-i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej masa urządzenia 0.05 
 t  - analogia - Pompa cyrkulacyjna, korpus pompy: stal nierdzewna, przyłącze rurowe G 1.1/2”, maksymalna wysokość 
 podnoszenia: Hmax=4,0 m, długość montażowa: 180 mm, moc wejściowa: 3-18 W, częstotliwość: 50 Hz, napięcie nominalne: 
 1x230 V, masa netto: 2,18 kg, masa, masa: 2,3 kg

 kpl

 120  9,00 KNR 2-15 112-2
 Zawory przelotowe sieci wodociągowych, o Dn: 20 mm

 szt

 121  3,00 KNR 2-15 112-2
 Zawory zwrotny sieci wodociągowych, o Dn: 20 mm

 szt

 122  2,00 KNR 2-15 112-2
 Zawory przelotowe sieci wodociągowych, o Dn: 20 mm - filtr siatkowy

 szt

 123  2,00 KNR 2-15 408-1
 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o Dn: 15 mm - kulowe

 szt

 124  1,00 KNR 2-15 112-3
 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o Dn: 25 mm - analogia -filtr mechaniczny na rurowy z wkładem 
 wymiennym włókninowym. średnica przyłączy: 1”, wymiary (wysokość / rozstaw przyłączy) 31,0/12,0 cm, maks. temperatura 
 38°C.

 szt

 125  1,00 KNR 2-15 WACETOB 505-1
 Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami gładkimi - analogia - System uzdatniania wody kotłowej: zmiękczacz 
 dwuelementowy, 1 zbiornik z żywicą + 1 zbiornik soli. Urządzenie sterowane w pełni automatycznie mikroprocesorem w 
 systemie objętościowo-czasowym, Pojemność jonowymienna optymalna 0,8 kg, zakres pojemności 0,7-1,0 kg, dawka soli: 2,1 
 kg, przepływ nominalny: 0,6 m3/h, temperatura pracy: 1-38 oC, przyłącze wlot-wylot: 1”, zasilanie elektryczne 230/12 V 
 (własny zasilacz), zbiornik soli: 72 dm3, średnica zbiornika żywicy: 20 cm, wysokość przyłączy: 93 cm, wysokość całkowita: 
 108 cm, wysokość zbiornika soli: 94 cm, długość boku zbiornika soli: 29 cm, rozstaw przyłączy: 8 cm

 szt

 126  1,00  4-5
 Kalkulacja indywidualna -  Urządzenie do podnoszenia ścieków:
 Średnica rury tłocznej: 32 mm, klasa ochrony: IP44, zasilanie: 220-240 V/50 Hz, zabezpieczenie obwodu zasilania: wyłącznik 
 różnicowoprądowy o czułości 30 mA, pojemność zbiornika: 8,8 l. moc silnika: 400 W, min. poziom ścieków uruchamiający 
 pompę: 95 mm +/- 15 mm, poziom głośności: 46 dB, waga: 5,8 kg, parametry tłoczenia: w pionie max: 5 m, w poziomie max: 
 100 m  

 kpl

 127  8,00 KNR 2-15 WACETOB 111-3
 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica 
 zewnętrzna 32 mm - analogia - tłoczny 32mm

 m

 128  1,00 KNR 2-15 220-4
 Zlewozmywaki żeliwne lub stalowe na ścianie

 szt

 129  1,00 KNR 2-15 WACETOB 218-2
 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm

 szt

 130  2,00 KNR 2-15 WACETOB 115-1
 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy 
 nominalnej 15 mm

 szt

 131  1,00 KNR 2-15 WACETOB 137-1
 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm

 szt

 132  1,00 KNR 2-15 WACETOB 135-1
 Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15 mm

 szt

 3.5  Układ sterowania

 133  1,00 KNR 2-20 404-1
 Uruchomienie węzłów wodnych c.o.  

 węzeł

 134  3,00  1-9
 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie kotłów i automatyki

 kpl

 135  1,00 KNR 7-08 201-3
 Układy blokowych systemów elektrycznych regulacji ciągłej temperatury z zastosowaniem siłownika typu "Klimact" - analogia -
  Termostat modulujący przewodowy programowalny (2szt) + Czujnik temperatury zewnętrznej (2szt) + Czujnik temperatury na 
 zasilaniu (3szt) + Czujnik temperatury wody na powrocie (1szt) + Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu  c.w.u. (1szt)

 układ

 136  1,00  1-4
 Kalkulacja indywidualna - wykonanie okablowania do automatyki sterowania kotłami wg projektu

 kpl
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 3.6  Instalacja solarna

 137  2,00  1-2
 kalkulacja indywidualna - Kolektor płaski. Dane techniczne: pojemność całkowita: 1,7 l., powierzchnia całkowita: 2,516 m 2, 
 powierzchnia absorbera / apertury 2,4 m2, sprawność optyczna dla powierzchni apertury: 78%. maks. Dopuszczalne ciśnienie 
 pracy: 10 bar, temperatura stagnacji : 180oC, grubość szkła: 3,2mm, grubość izolacji: 40mm, współczynnik przewodzenia 
 izolacji: 0,035 W/m*K, współczynnik strat liniowych: 3,123 W/m2*K, współczynnik strat nieliniowych: 0,019 W/m2*K2, 
 Absorpcja: 94 %, podłączenia: O22, czynnik grzewczy: woda+glikol propylenowy, wysokość: 2150mm, szerokość: 1170mm, 
 głębokość: 84mm, masa (pusty): 39 kg. wraz z osprzętem pod montaż dwuch kolektorów na dachu -  Osprzęt: termostatyczny 
 zawór mieszający c.w. 3/4”, zawór bezp. c.w. 3/4”, zawór bezp. c.o. 1/2”, system mocowań 2 kolektorów na dach płaski/skośny, 
 połączenie hydrauliczne 2 kolektorów, płyn do instalacji 20 l, grupa pompowa solarna 2-12 l/min, solarne naczynie 
 przeponowe 18 l z wężykiem i opaską, regulator solarny Lago SG3 z 2 czujnikami, czujnik zanurzeniowy SPF 1000  płyn solarny

 kpl

 138  24,00 KNB 200  301-3
 Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach o średnicy zewnętrznej 15 mm, gr.ścianek 1.0 mm, lutowanie miękkie

 m

 139  3,00 KNR 4-01 208-4
 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 40 cm

 szt

 140  9,00 KNR 4-01 339-1
 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły

 m

 141  9,00 KNR 4-01 326-1
 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 cegły

 m

 142  9,00 KNR 4-01 708-2
 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy 
 cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 25 cm

 m oscieży

 4  Kominy i wentylacja

 143  1,28 KNR 2-17 116-5
 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/II (udział kształtek do 35%) o średnicy do 400 mm - analogia - 
 podłaczenie kotła przewodem koncentrycznym 80/125 od kotła do komina

 m2

 144  5,55 KNR 2-17 116-5
 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/II (udział kształtek do 35%) o średnicy do 400 mm - analogia - 
 podłaczenie kotła przewodem koncentrycznym 150/225 od kotłów pracującyc w kaskadzie  do komina

 m2

 145  5,66 KNR 2-17 116-3
 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/II (udział kształtek do 35%) o średnicy do 160 mm - analogia -  wkłady 
 kominowe kwasoodporne 150mm wykonane  z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych w gatunku 1.4404 wg DIN 
 17441 o grubości od 0,5 do 1,0 [mm]. Stosowane do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem, 
 pracującymi w podciśnieniu wysokość wkłądu 12m

 m2

 146  8,52 KNR 2-17 116-4
 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/II (udział kształtek do 35%) o średnicy do 280 mm - analogia - Komin 
 gazowy spalinowo-powietrzny 80/125/225. Służy jako instalacja odprowadzająca spaliny z kominków gazowych z zamkniętą 
 komorą spalania. System koncentryczny z przewodem wewnętrznym spalinowym wykonanym ze stali kwasoodpornej w gatunku 
 1.4404 wg DIN17441 (00H170N14M2 wg PN-71/H-86020) oraz przewodem zewnętrznym powietrznym wykonanym z blachy 
 chromoniklowej w gat. 1.4301 wg DIN17441 (0H18N9 wg PN-71/H-86020). wys 12m

 m2

 147  9,48 KNR 2-17 116-4
 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/II (udział kształtek do 35%) o średnicy do 280 mm - analogia - Komin 
 wentylacyjny 150/250mm. Stosowane Płaszcz wewnętrzny kominów dwuściennych wykonany jest z  blach chromoniklowych 
 kwasoodpornych w gatunku 1.4404 wg DIN 17441 o grubości od 0,5 do 1,0 [mm], płaszcz zewnętrzny z blachy kwasoodpornej 
 1.4301 grubości 0,5 - 0,6 [mm], izolacja termiczna ma grubość 50[mm].. wys 12m

 m2

 148  4,42 KNR 2-17 101-4
 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (udział kształtek do 35%) o obwodzie do 1400 mm

 m2

 149  1,00 KNR 2-17 146-2
 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodach do 1600 mm

 szt

 150  1,00 KNR 2-17 138-3
 Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodach do 1400 mm

 szt

 151  3,00 KNR 4-01 333-12
 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 2 1/2 cegły [R=2 'wielkość otworu']

 szt

 152  1,50 KNR 4-01 209-3
 Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.05 do 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 20 cm [R=1,5 'gr stropu 
 30']

 m2

 5  Instalacja gazowa

 5.3  Instalacja wewnętrzna
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 153  16,05 KNNR 4 303-7
 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 65 mm

 m

 154  2,70 KNNR 4 303-3
 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 25 mm

 m

 155  1,00 KNNR 4 303-2
 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 20 mm

 m

 156  1,00 KNR 2-19 217-2 [R=0,955]
 Przejście przez ściany z betonu żwirowego o gr.do 25 cm dla przyłącza gazowego o średnicy nominalnej 65 mm w tulei z rury 
 stalowej o średnicy 100 mm

 przejście

 157  3,00 KNNR 4 312-3
 Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, o średnicy 25 mm

 szt

 158  3,00 KNR 2-15 308-2
 Odwadniacze gazowe o średnicy nominalnej 25 mm - filtr gazowy 25mm

 szt

 159  1,00 KNNR 4 307-2
 Próba instalacji gazowej na ciśnienie, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych, przed gazomierzem, na 
 odcinku do 100 m,o średnicy do 65 mm /instal.z rur stalowych/

 próba

 160  1,00 KNNR 4 307-1
 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem

 lokali

 161  3,70 KNR 4-01 1212-28
 Malowanie olejne rur wodociągowych i gazowych fi do 50 mm

 m

 162  16,05 KNR 4-01 1212-31
 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm

 m

 5.4  Aktywny system bezpieczeństwa

 163  1,00 KNR 2-02 1215-6
 Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach o powierzchni elementów ponad 1 m2 - analogia - skrzynka gazowa 0,6x0,6x0,3m 
 naścienna

 szt

 164  1,00 KNR 7-08 806-4
 Montaż armatury zawór zaporowy zwrotny lub odcinający - Pełnoprzelotowy zawor klapowy, odcinający DN50 kołnierzowy 
 będący elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej automatycznie odcinającego dopływ 
 gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. 
 Cechy:
 -zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej nie wymagają zasilania - są energooszczędne, -(impuls elektryczny 12V= o czasie 
 trwania < 1s potrzebny jest jedynie do zamknięcia zaworu);
 niewrażliwe na zanik napięcia zasilającego system - jego brak czy chwilowe zaniki nie powodują zmian w przepływie gazu przez
 zawór;
 -odporny na wszelkie zakłócenia mogące w stanie zamkniętym spowodować jego przypadkowe otwarcie (tylko świadome 
 działanie osób nadzoru);
 -bardzo małe pole manewrowe wymagane do obsługi oraz mała siła potrzebna do otwarcia zaworu;
 -możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX.

 szt

 165  1,00 KNR 7-08 301-1
 Układy sterowania elektrycznego zespołem:siłownik-układ kinematyczny-zawór regulacyjny - Aktywny system bezpieczeństwa 
 instalacji gazowej  (detektor gazu ziemnego 2szt, Moduł alarmowy, Sygnalizator świetlno-akustyczny)

 układ

 166  21,60  1-1
 Kalkulacja indywidualna - Wykonanie okablowania  detektorów gazu

 mb

 167  11,70  1-2
 Kalkulacja indywidualna - wykonanie okablowania sygnalizatora świetlo - akustycznego

 mb

 168  23,20  1-3
 Kalkulacja indywidualna - wykonanie okablowania zaworu klapowego

 mb

 6  Przyłącz z rur preizolowanych

 169  32,00 KNR 2-31 805-1
 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej ręcznie, wys.kostki 8 cm

 m2

 170  12,00 KNR 2-31 815-7
 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej - analogia - kostka

 m2

 171  6,00 KNR 2-31 813-3
 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

 m

 172  38,00 KNR 2-01  216-2
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu III

 m3
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 173  34,55 KNR 2-18 501-1
 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm

 m2

 174  55,00 KNR 2-20 WACETOB 501-2
 Montaż rur preizolowanych o średnicy do 225 mm - średnica rurociągu do 76.1/140 mm, gr.ścianki 2.9 mm - analogia - system 
 rur preizolowanych pojedynczych - Dn75/Dn140 Rura przewodowa systemu wykonana jest z polietylenu usieciowanego PE-Xa 
 stosowana do c.o. posiada warstwę zapobiegającą dyfuzji tlenu wykonaną z alkoholu etylo-winylowego, wg norm DIN 4726. 
 Rura przewodowa systemu jest odporna na agresywne działanie wody i chemikaliów. Maksymalna dopuszczalna temperatura 
 pracy wynosi 95 oC.
 Izolacja cieplna: Rury giętkie izolowane są za pomocą półelastycznej pianki poliuretanowej (PUR), spełniającej wyroby normy 
 EN 253. Materiał izolacyjny o doskonałej przewodności cieplnej ? 0,023W/m*K
 przy niewielkim ciężarze właściwym.Dodatkowa warstwa antydyfuzyjna

 m

 175  27,50 KNR 2-20 WACETOB 501-1
 Montaż rur preizolowanych o średnicy do 225 mm - średnica rurociągu do 48.3/110 mm, gr.ścianki 2.6 mm - analogia - system 
 rur preizolowanych podwójnych Dn40+40/Dn125 Rura przewodowa systemu wykonana jest z polietylenu usieciowanego PE-Xa
 stosowana do c.o. posiada warstwę zapobiegającą dyfuzji tlenu wykonaną z alkoholu etylo-winylowego, wg norm DIN 4726. 
 Rura przewodowa systemu jest odporna na agresywne działanie wody i chemikaliów. Maksymalna dopuszczalna temperatura 
 pracy wynosi 95 oC.
 Izolacja cieplna: Rury giętkie izolowane są za pomocą półelastycznej pianki poliuretanowej (PUR), spełniającej wyroby normy 
 EN 253. Materiał izolacyjny o doskonałej przewodności cieplnej ? 0,023W/m*K
 przy niewielkim ciężarze właściwym.Dodatkowa warstwa antydyfuzyjna

 m

 176  41,00 KNR 2-15 403-5
 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach o średnicy nominalnej 65 mm

 m

 177  34,40 KNR 2-15 403-3
 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach o średnicy nominalnej 32 mm

 m

 178  41,00 KNR 0-34 IGM  101-21
 - analogia -Otuliny termoizolacyjne z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV Średnica rury 65mm

 m

 179  34,40 KNR 0-34 IGM  101-11
 - analogia - Otuliny termoizolacyjne z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV DN 32 gr 30mm

 m

 180  4,00  1-1
 Kalkulacja indywidualna - wykonanie połączenia rur preizolowanych pojedynczych Dn75/Dn140 z istniejącą siecią

 kpl

 181  4,00  1-2
 Kalkulacja indywidualna - wykonanie połączenia rur preizolowanych podwójnych Dn40+40/Dn125 z istniejącą siecią

 kpl

 182  26,00 KNR 2-19 WACETOB 306-1
 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 50 mm - analogia - rura osłonowa PE 32mm

 m

 183  34,55 KNR 2-18 501-3
 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm - analogia - przysypka

 m2

 184  27,63 KNR 2-01  230-1
 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III

 m3

 185  1,00  1-3
 Kalkulacja indywidualna - instalacja kabla sterującego  - konkatedra - 25 mb w rurze ochronnej pozostała część około 36m w 
 korytkach instalacyjnych

 kpl

 186  1,00  1-3
 Kalkulacja indywidualna - instalacja kabla sterującego  - sanktuarium - 25 mb w rurze ochronnej pozostała część około 54m w 
 korytkach instalacyjnych

 kpl

 187  15,00 KNR 4-01 334-11
 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 3 cegły

 szt

 188  12,00 KNR 2-31 114-1
 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu

 m2

 189  12,00 KNR 2-31 114-5
 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu - 0/63

 m2

 190  12,00 KNR 2-31 114-7
 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - 0/32

 m2

 191  12,00 KNR 2-31 511-3
 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

 m2

 192  32,00 KNR 2-31 114-1
 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu

 m2

 193  32,00 KNR 2-31 114-5
 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu - 0/63

 m2
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 194  32,00 KNR 2-31 114-7
 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - 0/32

 m2

 195  32,00 KNR 2-31 307-2
 Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce nowej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
 zaprawą cementową - kostka granitowa 8/11

 m2

 196  0,15 KNR 2-31 402-1
 Ławy z pospółki pod krawężniki

 m3

 197  0,28 KNR 2-31 402-4
 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki

 m3

 198  6,00 KNR 2-31 403-3
 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

 m

 7  Kanalizacja sanitarna

 199  117,90 KNR 4-02 230-4
 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku

 m

 200  23,00 KNR 4-02 233-3
 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm

 szt

 201  7,00 KNR 4-02 233-4
 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm

 szt

 202  1,00 KNR 4-02 235-3
 Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego

 kpl

 203  12,00 KNR 4-02 235-6
 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

 kpl

 204  3,00 KNR 4-02 235-7
 Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny

 kpl

 205  9,00 KNR 4-02 235-8
 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową

 kpl

 206  2,63 KNR 4-01 212-1
 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm

 m3

 207  26,33 KNR 4-01 106-1
 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na 
 odl.do 3 m

 m3

 208  52,65 KNR 2-15 228-4
 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach wewnątrz budynków - średnica rurociągu 160 mm

 m

 209  6,00 KNR 2-15 228-3
 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach wewnątrz budynków - średnica rurociągu 110 mm

 m

 210  22,38 KNR 4-01 105-2
 Zasypywanie wykopów z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III

 m3

 211  2,63 KNR 2-02 1101-1
 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - C8/10

 m3

 212  26,33 KNR 2-02 609-3
 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa EPS 100 
 gr 10cm

 m2

 213  26,33 KNR 2-02 1102-1
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

 m2

 214  26,33 KNR 2-02 1102-3
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]

 m2

 215  26,33 KNR 2-02 1106-7
 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

 m2

 216  7,00 KNR 4-01 333-11
 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 2 cegły

 szt

 217  11,00 KNR 4-01 333-9
 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 cegły

 szt

 218  14,00 KNR 4-01 208-3
 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 30 cm

 szt

 219  42,20 KNR 4-01 339-7
 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1x1 cegła

 m

 220  42,80 KNR 4-01 336-5
 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1 1/2 cegły

 m
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 221  9,84 KNR 4-01 106-5
 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez 
 względu na kategorię

 m3

 222  52,10 KNR 2-15 205-4
 Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm

 m

 223  65,80 KNR 2-15 205-2
 Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm

 m

 224  23,00 KNR 2-15 208-3
 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm

 podejście

 225  16,00 KNR 2-15 208-5
 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm

 podejście

 226  1,00 KNR 2-15 WACETOB 213-5
 Rura wywiewna z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym

 szt

 227  6,00 KNR 2-15 WACETOB 222-2
 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym

 szt

 228  1,00 KNR 2-15 WACETOB 229-5
 Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce

 szt

 229  1,00 KNR 2-15 WACETOB 218-3
 Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50 mm

 szt

 230  12,00 KNR 2-15 WACETOB 230-2
 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

 kpl

 231  12,00 KNR 2-15 WACETOB 230-5
 Postument porcelanowy do umywalki

 kpl

 232  3,00 KNR 2-15 WACETOB 231-5
 Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową

 kpl

 233  7,00 KNR 0-35 IGM  123-7
  Montaż natryskowych narożnych kabin do kąpieli półokrągłych 1/2 koła z szybami ze szkła hartowanego - wraz z brodzikiem i 
 baterią

 kpl

 234  9,00 KNR 2-15 WACETOB 233-3
 Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"

 kpl

 235  42,80 KNR 4-01 326-1
 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 cegły

 m

 236  42,20 KNR 4-01 326-4
 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 cegły

 m

 8  Instalacja w.z., c.w.u., cyrk.

 237  8,70 KNR 0-13 IGM  128-3
 Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, z rur PE o średnicy 32 mm - analogia - Rura 
 PE-X/Al/PE 32x3,0 lub równoważne
 R=1,25 tab.9901 - wykonanie bruzd [R=1,25]

 m

 238  22,10 KNR 0-31 IGM  102-4
 Rurociągi z polibutylenu PB układane w rurze osłonowej w budynkach mieszkalnych - średnica nominalna rurociągu 28 mm, 
 rura osłonowa bez rozdzielaczy- analogia - Rura PE-X/Al/PE 25x2,5 lub równoważ R=1,25 tab.9901 - wykonanie bruzd 
 [R=1,25]

 m

 239  77,75 KNR 0-31 IGM  102-3
 Rurociągi z polibutylenu PB układane w rurze osłonowej w budynkach mieszkalnych - średnica nominalna rurociągu 22 mm, 
 rura osłonowa bez rozdzielaczy - analogia - Rura PE-X/Al/PE 20x2,25 lub równoważne R=1,25 tab.9901 - wykonanie bruzd 
 [R=1,25]

 m

 240  170,20 KNR 0-31 IGM  102-2
 Rurociągi z polibutylenu PB układane w rurze osłonowej w budynkach mieszkalnych - średnica nominalna rurociągu 15 mm, 
 rura osłonowa bez rozdzielaczy - analogia - Rura PE-X/Al/PE 16x2,0 lub równoważne R=1,25 tab.9901 - wykonanie bruzd 
 [R=1,25]

 m

 241  22,00 KNR 0-31 IGM  107-1
 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii

 szt

 242  10,00 KNR 0-31 IGM  107-5
 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych elastyczne 
 gumowe w oplocie stalowym

 szt

 243  12,00 KNR 0-31 IGM  111-1
 Baterie umywalkowe montowane na ścianie, średnica nominalna 15 mm

 szt
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 244  1,00 KNR 0-31 IGM  111-1
 Baterie zlewozmywakowe montowane na ścianie, średnica nominalna 15 mm

 szt

 245  7,00 KNR 0-31 IGM  111-6
 Baterie natryskowe montowane na ścianie w kabinie, średnica nominalna 15 mm 

 szt

 246  3,00 KNR 0-31 IGM  111-3
 Baterie wannowe montowane na ścianie, średnica nominalna 15 mm

 szt

 247  1,00 KNR 2-15 114-2
 Zawory wypływowe sieci tryskaczowej czerpalne o średnicy nominalnej 20 mm

 szt

 248  278,75 KNR 2-15 110-1
 Próba szczelności instalacji wodociągowych - rurociągi o średnicy do 65 mm w budynkach mieszkalnych

 m

 249  8,70 KNR 0-34 IGM  107-4
 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montażu rurociągu - gr.izolacji 9 mm (E), średnica 
 zewnętrzna rurociągu 28-35 mm E42

 m

 250  22,10 KNR 0-34 IGM  107-4
 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montażu rurociągu - gr.izolacji 9 mm (E), średnica 
 zewnętrzna rurociągu 28-35 mm E35

 m

 251  77,75 KNR 0-34 IGM  107-4
 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montażu rurociągu - gr.izolacji 9 mm (E), średnica 
 zewnętrzna rurociągu 28-35 mm E28

 m

 252  170,20 KNR 0-34 IGM  107-3
 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montażu rurociągu - gr.izolacji 9 mm (E), średnica 
 zewnętrzna rurociągu 12-22 mm E22

 m

 9  c.o.

 253  45,00 KNR 4-02 506-4
 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 32 mm

 m

 254  55,00 KNR 4-02 506-3
 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 25 mm

 m

 255  110,00 KNR 4-02 506-2
 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm

 m

 256  152,00 KNR 4-02 506-1
 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm

 m

 257  20,00 KNR 4-02 520-1
 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2

 kpl

 258  15,00 KNR 4-02 520-2
 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2

 kpl

 259  10,00 KNR 4-02 520-3
 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2

 kpl

 260  7,00 KNR 4-02 521-1
 Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4

 kpl

 261  4,40 KNB 200  408-7
 analogia - system rur ze stali węglowej RSt 34-2 nr materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3 zewnętrznie galwanicznie 
 ocynkowane (Fe/Zn88) warstwą gr 8-15um (mikrona), maksymalna temperatura pracy 90stC, ciśnienie 16bar - 42x1,5mm wraz 
 ze kształtkami

 m

 262  16,50 KNB 200  408-6
 analogia - system rur ze stali węglowej RSt 34-2 nr materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3 zewnętrznie galwanicznie 
 ocynkowane (Fe/Zn88) warstwą gr 8-15um (mikrona), maksymalna temperatura pracy 90stC, ciśnienie 16bar - 35x1,5mm  wraz
 ze kształtkami

 m

 263  61,10 KNB 200  408-5
 analogia - system rur ze stali węglowej RSt 34-2 nr materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3 zewnętrznie galwanicznie 
 ocynkowane (Fe/Zn88) warstwą gr 8-15um (mikrona), maksymalna temperatura pracy 90stC, ciśnienie 16bar - 28x1,5mm  wraz
 ze kształtkami

 m

 264  50,20 KNB 200  408-4
 analogia - system rur ze stali węglowej RSt 34-2 nr materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3 zewnętrznie galwanicznie 
 ocynkowane (Fe/Zn88) warstwą gr 8-15um (mikrona), maksymalna temperatura pracy 90stC, ciśnienie 16bar - 22x1,5mm wraz 
 ze kształtkami

 m

 265  161,90 KNB 200  408-3
 analogia - system rur ze stali węglowej RSt 34-2 nr materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3 zewnętrznie galwanicznie 
 ocynkowane (Fe/Zn88) warstwą gr 8-15um (mikrona), maksymalna temperatura pracy 90stC, ciśnienie 16bar - 18x1,2mm wraz 
 ze kształtkami

 m
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 266  266,50 KNB 200  408-2
 analogia - system rur ze stali węglowej RSt 34-2 nr materiału 1.0034 wg DIN EN 10305-3 zewnętrznie galwanicznie 
 ocynkowane (Fe/Zn88) warstwą gr 8-15um (mikrona), maksymalna temperatura pracy 90stC, ciśnienie 16bar - 15x1,2mm  wraz
 ze kształtkami

 m

 267  2,00 KNR 0-31 IGM  205-5
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm - analogia - 22 
 600/1120 z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym

 szt

 268  1,00 KNR 0-31 IGM  205-8
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm  - analogia - 22 
 600/1320  z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym

 szt

 269  1,00 KNR 0-31 IGM  205-8
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm  - analogia - 22 
 600/1420  z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym

 szt

 270  3,00 KNR 0-31 IGM  205-8
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm  - analogia - 22 
 600/1800  z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym

 szt

 271  3,00 KNR 0-31 IGM  205-1
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokości 300-900 mm - analogia -  11 
 600/400 płaskie   z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 272  2,00 KNR 0-31 IGM  205-1
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokości 300-900 mm - analogia -  11 
 600/520 płaskie   z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 273  1,00 KNR 0-31 IGM  205-4
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokości 300-900 mm - analogia -  11 
 600/800 płaskie   z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 274  1,00 KNR 0-31 IGM  205-4
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokości 300-900 mm - analogia -  11 
 600/920 płaskie   z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 275  4,00 KNR 0-31 IGM  205-1
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokości 300-900 mm - analogia - 11 
 600/720 płaskie   z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 276  4,00 KNR 0-31 IGM  205-5
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm - analogia - 22 
 600/800  płaskie z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 277  9,00 KNR 0-31 IGM  205-5
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm - analogia - 22 
 600/920  płaskie z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 278  2,00 KNR 0-31 IGM  205-5
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm - analogia - 22 
 600/1000  płaskie z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 279  2,00 KNR 0-31 IGM  205-5
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm - analogia - 22 
 600/1120  płaskie z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 280  2,00 KNR 0-31 IGM  205-5
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm - analogia - 22 
 600/1200 płaskie z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 281  2,00 KNR 0-31 IGM  205-8
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm  - analogia - 22 
 600/1320 płaskie z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 282  1,00 KNR 0-31 IGM  205-8
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm  - analogia - 22 
 600/1400 płaskie z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 283  4,00 KNR 0-31 IGM  205-8
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm  - analogia - 22 
 600/1600 płaskie z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 284  5,00 KNR 0-31 IGM  205-8
 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900 mm  - analogia - 22 
 600/1800 płaskie z fabrycznie montowaną wkładką zaworową, odpowietrznikiem i zaworem spustowym.

 szt

 285  7,00 KNR 0-31 IGM  206-6
 Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 1600 mm - Ł1134/400

 szt
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Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość

 286  56,00 KNR 0-31 IGM  208-1
 Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi, 
 średnica nominalna armatury 15 mm - analogia - głowica termostatyczna

 kpl

 287  56,00 KNR 2-15 408-1
 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15 mm - zestaw podłączeniowy 
 grzejnikowy 1/2” imbusowy

 szt

 288  15,00 KNB 200  309-9
 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o średnicy 15 mm

 szt

 289  56,00 KNR 0-31 IGM  218-5
 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji, rurociągi o średnicy nominalnej 15, 
 22, 28 mm

 szt

 290  34,00 KNR 4-01 208-4
 B-01.00.00
 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 40 cm

 szt

 291  11,00 KNR 4-01 333-9
 B-01.00.00
 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 cegły

 szt

 292  17,00 KNR 4-01 333-11
 B-01.00.00
 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 2 cegły

 szt

 10  płytki w łazienkach

 293  315,08 KNR 4-01 819-15
 rozebranie wykładziny ściennej z płytek

 m2

 294  43,82 KNR 4-01 811-7
 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

 m2

 295  299,39 KNR 0-12 IGM  829-1
 Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża

 m2

 296  315,08 KNR 0-12 IGM  829-7
 Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 20x20 cm - analogia - 25x20cm

 m2

 297  43,28 KNR 0-12 IGM  1118-1
 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża

 m2

 298  43,28 KNR 0-12 IGM  1118-9
 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm

 m2

 299  104,62 KNR 0-12 IGM  1120-6
 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną, wys.cokolika 15 cm, 
 wym.płytek 30x30 cm

 m

 ----- Koniec wydruku -----


