
sml-w Sochaczew przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wymiana pionów  instalacji wod-kan i c.w.Targowa 12 - 30 lokali

1 Woda zimna - piony 12 szt
1

d.1
KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - podejścia dopły-
wowe na odcinku pion-wodmierz 75szt

m

5*5*3*1.25 m 93.750
RAZEM 93.750

2
d.1

KNR 4-01
0402-05 z.sz.
2.2. 9908-01 
analogia

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt - zdjęcie i ponowne założenie
płyty ekranowej w kuchni i łazience z ewntualną wymianą płyty uszkodzonej - 1/2
ogólnej ilości

m2

0.65*2.6*2*30/2 m2 50.700
RAZEM 50.700

3
d.1

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

12*12.5 m 150.000
RAZEM 150.000

4
d.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm w lokalu szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

5
d.1

KNR-W 2-15
0111-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN 20 o śr.dn 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - do poziomu 2-go
piętra

m

12*8.0 m 96.000
RAZEM 96.000

6
d.1

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN 20 o śr.dn 25mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - od poziomu 2-go
piętra

m

12*5.2 m 62.400
RAZEM 62.400

7
d.1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN 20 o śr. dn 15 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejścia dopływo-
we

m

75*2.2 m 165.000
RAZEM 165.000

8
d.1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN 20 o śr. dn 15 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejścia do zawo-
rów czerpalnych w pralni i w węźle co

m

3*2.2 m 6.600
RAZEM 6.600

9
d.1

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 15 mm - zawory kulowe

szt.

75 + 3 szt. 78.000
RAZEM 78.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.dn 15
mm

szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0116-05

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. d
nom. 32 mm - połączenie z istniejącymi podejściami w piwnicy

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

12
d.1

KNR 2-15
0110-01

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg
o śr.do 65 mm)

m

12*12.5 m 150.000
RAZEM 150.000

13
d.1

KNZ 15 22-
06

Izolacja rurociągów wody zimnej izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm
dla ruroc. o śr. do 35 mm

m

12*12.5 m 150.000
RAZEM 150.000

2 Woda ciepła z cyrkulacją - piony 12 szt.
14
d.2

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

12*12.5 m 150.000
RAZEM 150.000

15
d.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - cyrkulacja i podej-
ścia dopływowe

m

12*12.0+12*1.25 m 159.000
RAZEM 159.000

16
d.2

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - na podejściu w lokalu szt.

4*5*3 szt. 60.000
RAZEM 60.000
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17
d.2

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI PN 20 o śr.  d nom. 32 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - do wyso-
kości 2-go piętra

m

12*8.0 m 96.000
RAZEM 96.000

18
d.2

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI  PN 20 o śr. d nom. 25 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - od 2-go
piętra

m

12*5.2 m 62.400
RAZEM 62.400

19
d.2

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI PN 20 o śr.d nom.15 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - cyrkulacja

m

12*12.5 m 150.000
RAZEM 150.000

20
d.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI PN 20 o śr.d nom. 15 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejścia
dopływowe w lokalach

m

60*1.25 m 75.000
RAZEM 75.000

21
d.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe kulowe ze na instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm - zawory w lokalach mieszkalnych

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

22
d.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. d
nom. 15 mm

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

23
d.2

KNR-W 2-15
0116-04

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.d
nom.32 mm - na połaczeniu poziomów z pionem lokalowym

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

24
d.2

KNR-W 2-15
0116-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.d nom.
15 mm -  na podłączeniu poziomów z pionem lokalowym - cyrkulacja

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

25
d.2

KNZ 15 23-
06

Izolacja rurociągów izolacją  gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 35 mm - c.w m

12*12.5 m 150.000
RAZEM 150.000

26
d.2

KNZ 15 23-
05

Izolacja rurociągów izolacją  gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 28 mm - cyrkulacja m

12*12.5 m 150.000
RAZEM 150.000

27
d.2

KNR 2-15
0110-01

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg
o śr.do 65 mm)
dla c.w i cyrkulacji

m

18*12.5*2 m 450.000
RAZEM 450.000

3 Kanalizacja - piony lokalowe 12 szt
28
d.3

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm - muszle ustępowe szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

29
d.3

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm - umywalka, wanna,
zlewozmywak

szt.

7*5*3 szt. 105.000
RAZEM 105.000

30
d.3

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

6*12.5 m 75.000
RAZEM 75.000

31
d.3

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku - z pozosta-
wieniem rewizji żeliwnej.

m

6*12.0 m 72.000
RAZEM 72.000

32
d.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową - z pozostawieniem w lokalu w celu ponow-
nego podłączenia

kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

33
d.3

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - umywalka, zlewozmywak, wanna

m

7.5*30 m 225.000
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RAZEM 225.000

34
d.3

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - piony kuchenne

m

6*12.5 m 75.000
RAZEM 75.000

35
d.3

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - piony łazienkowe

m

6*12.0 m 72.000
RAZEM 72.000

36
d.3

KNR-W 2-15
0211-01

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

podej.

105 podej. 105.000
RAZEM 105.000

37
d.3

KNR-W 2-15
0211-03

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

podej.

30 podej. 30.000
RAZEM 30.000

38
d.3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych  uzu-
pełnienie brakujących

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.3

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy - ponowny montaż miski ustępowej po wymianie instalacji bez nakładów
materiałowych

kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

4 Drobne roboty budowlane - po robotach instalacyjnych
40
d.4

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej - w szachtach instalacyjnych - podmuro-
wanie na wys. 1 cegły

m2

lokale 0.65*0.25*30 m2 4.875
piwnice 0.52*0.65*5 m2 1.690

RAZEM 6.565
41
d.4

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
- wykucie otworów dla dostępu do wodomierzy

szt.

klatka I-V 15*2 szt. 30.000
RAZEM 30.000

42
d.4

KNR 4-01
0706-02

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

43
d.4

KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głę-
bokości do 10 cm

szt.

12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

44
d.4

KNR 0-14
2011-01
analogia

Uzupełnienie obudowy szachtów instalacyjnych płytami OSB grub. 12 mm  - 30%
ogólnej zabudowy

m2

0.3*30*0.65*1.6 m2 9.360
RAZEM 9.360

45
d.4 kalk. własna

Przesłona pozioma nad rurociągiem wody zimnej i ciepłej w szachcie na IV piętrze
- płyta styrpianowa grub. 8cm + płyta OSB grub. 12mm o wym. ok. 65 x 65cm,
mocowane w szachcie .

m2

12*0.65*0.65 m2 5.070
RAZEM 5.070

46
d.4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 3 km po drodze -wywóz rur i
elementów metalowych na zaplecze na ul. Trojanowskiej 64

kurs

2+1 kurs 3.000
RAZEM 3.000

47
d.4

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przycze-
py skrzyniowe; kategoria ładunku I - rury

t

(150.0+150.0+150.0+75.0+72.0)*0.0024 t 1.433
RAZEM 1.433

5 Drobne roboty budowlane - po robotach instalacyjnych
48
d.5

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej - w ściankach piwnicznych

m2

piwnice nr 2 i
39

(0.52*0.65*2)*6 m2 4.056

RAZEM 4.056
49
d.5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 3 km po drodze -wywóz rur i
elementów metalowych na zaplecze na ul. Trojanowskiej 64

kurs

2 kurs 2.000
RAZEM 2.000

50
d.5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przycze-
py skrzyniowe; kategoria ładunku I - rury

t

58.5*3*0.0024 t 0.421
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RAZEM 0.421

51
d.5 kalk. własna

Opłata za kontener i utylizację odpadów z izolacji szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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