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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Przedmiotem niniejszego opracowania  są robóty związane z  przebudową wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w poziomie przyziemia wraz z wy-
konaniem nowego przyłącza  kanalizacji sanitarnej do budynku B w Dolnosląskim Centrum Onkologii .
Przewiduje się rozdzielenie wewnętrznej kanalizacji saniatrnej na kanalizację sanitarną kondygancji przyziemia i kondygncje nadziemne.
Instalacja kanalizacji sanitarnej kondygnacji przyziemia zabezpieczona będzie dwoma urządzeniami przeciwzalewowymi z automatycznymi za-
worami zwrotnymi, w tym jeden wyposażony będzie dodatkowo w pompę ściekową.
Lokalizacja obiektu : 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12, działka nr 9, AM-23,  obręb Południe
Inwestor :  Dolnosląskie Centrum Onkologii , 53-413 Wrocławiu, pl. Hirszfelada 12
 
Etap I i II do wysokości drzwi wahadłowych w korytarzu.
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DCO - przyłącze kanalizacji sanitarnej i wewnętrzna kanalizacja sanitarna - część budynku-etap I i IITABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITAR-

NEJ
0.00

1.1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYŁĄCZE
KANALIZACJI SANITARNEJ

0.00

1.2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITAR-
NEJ

0.00

2 WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANI-
TARNA

0.00

2.1 ROBOTY BUDOWLANE - WEWNĘTRZ-
NA KANALIZACJA SANITARNA

0.00

2.2 WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANI-
TARNA

0.00

3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DCO - przyłącze kanalizacji sanitarnej i wewnętrzna kanalizacja sanitarna - część budynku-etap I i IIPRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku DCO we Wrocławiu przy pl.Hir-
szfelda 12 

1 45232410-9 PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 45111000-8 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1
d.1.

1

KNR 2-31
0806-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

chodnik przy
pl.Hirszfelda 

(3.0+5.0)*1.2-poz.2 m2 6.552

RAZEM 6.552
2

d.1.
1

KNR 2-31
0811-04
z.o.2.13. 9902-
01 
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę - roze-
branie części chodnik z płyt ganitowych

m2

chodnik przy
pl.Hirszfelda 

1.2*2.54 m2 3.048

RAZEM 3.048
3

d.1.
1

KNR 2-31
0802-01 0802-
02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm m2

chodnik przy
pl.Hirszfelda 

poz.1+poz.2 m2 9.600

RAZEM 9.600
4

d.1.
1

KNR-W 4-01
1401-04

Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cementowej - rozbiórka
kamiennych schodów wejściowy do budynku

m2

schody wejś-
ciowe od stony
pl.Hirszfelda

1.88*0.42+1.16*0.42+1.48*0.38+0.63*0.38+0.72*0.44+0.17*(1.88+1.16+
1.48+0.63+0.72+0.44)

m2 3.468

RAZEM 3.468
5

d.1.
1

KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m

m3

chodnik przy
pl.Hirszfelda -
na zewnątrz

(3.0+5.0)*1.1*2.5 m3 22.000

RAZEM 22.000
6

d.1.
1

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

chodnik przy
pl.Hirszfelda -
na zewnątrz

2.5*(3.0+5.0)*2 m2 40.000

RAZEM 40.000
7

d.1.
1

KNR-W 4-01
0107-08

Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiórką m2

chodnik przy
pl.Hirszfelda 

2.5*2.0 m2 5.000

RAZEM 5.000
8

d.1.
1

KNR 2-28
0501-09
analogia

Zaypanie wykopu i rurociągu kruszywem dowiezionym m3

chodnik przy
pl.Hirszfelda 

poz.5-(9.6*0.2+9.6*0.18)-poz.22 m3 17.472

RAZEM 17.472
9

d.1.
1

KNR 2-31
0114-01 z.o.
2.12. 9901-02 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m

m2

chodnik przy
pl.Hirszfelda 

(3.0+5.0)*1.2 m2 9.600

RAZEM 9.600
10

d.1.
1

KNR 2-31
0302-03 z.o.
2.12. 9901-05 
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m - kostka kamienna z odzysku

m2

chodnik przy
pl.Hirszfelda 

poz.9 m2 9.600

RAZEM 9.600
11

d.1.
1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

pom. 20 - przy-
łącze

1.2*3.0 m2 3.600
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DCO - przyłącze kanalizacji sanitarnej i wewnętrzna kanalizacja sanitarna - część budynku-etap I i IIPRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.600

12
d.1.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm

m3

pom. 20 - przy-
łącze

poz.11*0.15 m3 0.540

RAZEM 0.540
13

d.1.
1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

pom. 20 - przy-
łącze

1.2*3.0*1.15 m3 4.140

RAZEM 4.140
14

d.1.
1

KNR-W 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - zasypanie wykopów.

m3

pom. 20 - przy-
łącze

poz.13-poz.12 m3 3.600

RAZEM 3.600
15

d.1.
1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

pom. 20 - przy-
łącze

poz.13+poz.12 m3 4.680

RAZEM 4.680
16

d.1.
1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicz-
nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

pom. 20 - przy-
łącze

poz.12-3.14*0.8*0.8/4*0.15 m3 0.465

RAZEM 0.465
17

d.1.
1

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miej-
scu z zatarciem na gładko

m2

pom. 20 - przy-
łącze

poz.11-3.14*0.8*0.8/4 m2 3.098

RAZEM 3.098
18

d.1.
1

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 13 km

m3

poz.3*0.20+poz.5+poz.4 m3 27.388
RAZEM 27.388

19
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km -  do 15 km

m3

poz.18 m3 27.388
RAZEM 27.388

Mnożnik przedmiaru *14 383.432
20

d.1.
1

analiza indywi-
dualna

Badanie  wskaźnika zagęszczenia gruntu według normalnej metody Proctora
(wymagana głębokość badania 1, 5 m) krotność = 1,00 - ( 6 pktów pomiaro-
wych).

szt

chodnik przy
pl.Hirszfelda 

3 szt 3.000

RAZEM 3.000
21

d.1.
1

analiza indywi-
dualna

Koszty organizacji ruchu zastępczego. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 45232411-6 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
22

d.1.
2

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

jw. 1.1*5.0*0.1+1.1*3.0*0.1 m3 0.880
RAZEM 0.880

23
d.1.

2

KNR-W 2-19
0119-04
analogia

Rury ochronne o śr. nominalnej 300 mm m

pomieszczenie
techniczne nr
020 w przyzie-
miu

2.0 m 2.000

RAZEM 2.000
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DCO - przyłącze kanalizacji sanitarnej i wewnętrzna kanalizacja sanitarna - część budynku-etap I i IIPRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24

d.1.
2

KNR 4-05I
0310-04 9902-
03/1  9903-3 
analogia

Kanały rurowe - wstawienie w rurociąg trójnika kamionkowego kielichowego o
średnicy nominalnej 300 mm łączonego za pomocą manszety typ ciężki "2B"
- wykopy nawodnione - kolizyjne uzbrojenie podziemne

szt.

chodnik przed
wejściem do
budynku od
pl.Hirszfelda

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
25

d.1.
2

KNR-W 2-18
0809-01
analogia

Przyłącze kanalizacyjne z rur kamionkowych - rurociągi o śr. 150 mm m

jw. 7.0 m 7.000
RAZEM 7.000

26
d.1.

2

KNR 9-20
0308-01
analogia

Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy do
800 mm  - przykryte płytą nastudzienną i włazem - z czyszczakiem Dn 150
mm szczelnie zamkniętym.

szt.

pomieszczenie
techniczne nr
020 w przyzie-
miu

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
27

d.1.
2

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób.

przyłacze kana-
lizacjyne

1 odc. -1 prób. 1.000

RAZEM 1.000
2 45332300-6 WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA

2.1 ROBOTY BUDOWLANE - WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA
28

d.2.
1

KNR-W 4-02
40201-01
analogia

Demontaż przekrycia kanałów wewnętrznych z płyt z blachy stalowej i płyt
OZB

m

korytarz wpusty
piwniczne

14.2 m 14.200

korytarz od
pom.28 do
pom.16

6.4 m 6.400

pom.24 4.6 m 4.600
RAZEM 25.200

29
d.2.

1

KNR-W 4-01
0812-05 uwaga
p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

korytarz od
pom.31 do
pom.28

17.7*1.6 m2 28.320

pom.34 0.6*(2.0+1.2) m2 1.920
pom.33-węzeł
cieplny

1.2*0.6 m2 0.720

pom.31 0.6*0.6 m2 0.360
pom.29 - WC 2.7*2.6 m2 7.020
WC -pom.19 1.2*2.8+1.2*2.5 m2 6.360
korytarz od
pom.28 do
pom.23 i
pom.19 

14.6*2.4+4.7*2.4-(14.6+4.7)*0.6 m2 34.740

pom.19 - WC 2.7*2.2 m2 5.940
pom.24 4.2*0.6 m2 2.520

RAZEM 87.900
30

d.2.
1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

WC - natrysk
pom.nr 29

(1.5+1.4+1.4+1.1+2.7+2.6+0.25)*2.5 m2 27.375

WC - natrysk
pom.nr 19

(1.6+2.25+2.7+2.25+0.4)*2.5 m2 23.000

RAZEM 50.375
31

d.2.
1

KNR-W 4-01
0438-03
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli  - ścianka z płyt regipsu oddziela-
jąca WC od brodzika.

m2

WC - natrysk
pom.nr 29

1.5*2.5 m2 3.750

RAZEM 3.750
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DCO - przyłącze kanalizacji sanitarnej i wewnętrzna kanalizacja sanitarna - część budynku-etap I i IIPRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32

d.2.
1

KNR-W 4-01
0341-07

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

pion nr 9 2.5 m 2.500
pion nr 10 2.5 m 2.500
WC - natrysk
pom.nr 29 i nr
19

0.8+0.8 m 1.600

RAZEM 6.600
33

d.2.
1

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

34
d.2.

1

KNR-W 4-01
0328-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.32 m 6.600
RAZEM 6.600

35
d.2.

1

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane
cegłami lub dachówkami

m

poz.32 m 6.600
RAZEM 6.600

36
d.2.

1

KNR-W 2-02
2003-06
z.sz.5.1. 9929-
03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia
mniejsza niż 5 m2

m2

WC - natrysk
pom.nr 29

poz.31 m2 3.750

WC - natrysk
pom.nr 19

1.5*2.5 m2 3.750

RAZEM 7.500
37

d.2.
1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

WC - natrysk
pom.nr 29

1.0*1.5 m2 1.500

WC - natrysk
pom.nr 19

1.0*1.5 m2 1.500

RAZEM 3.000
38

d.2.
1

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

WC - natrysk
pom.nr 29

1.5*2.5*2+1.0*2.5 m2 10.000

WC - natrysk
pom.nr 19

1.5*2.5*2+1.0*2.5 m2 10.000

RAZEM 20.000
39

d.2.
1

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na
zaprawie klejowej

m2

WC - natrysk
pom.nr 19 + nr
29

poz.30+1.5*2.5*2 m2 57.875

RAZEM 57.875
40

d.2.
1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany

m2

korytarz od
pom. 31 do 28

17.1*2.5*2 m2 85.500

korytarz od
pom.28 do
pom.23 i
pom.19 

(14.6+4.7)*2.5*2 m2 96.500

RAZEM 182.000
41

d.2.
1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - sufity

m2

korytarz od
pom. 31 do 28

17.1*1.6 m2 27.360

korytarz od
pom.28 do
pom.23 i
pom.19 

(14.6+4.7)*2.4 m2 46.320

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 18415 Użytkownik: Adam Grajper



DCO - przyłącze kanalizacji sanitarnej i wewnętrzna kanalizacja sanitarna - część budynku-etap I i IIPRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
WC - natrysk
pom.nr 19 + nr
29

2.7*2.6+2.7*2.2 m2 12.960

RAZEM 86.640
42

d.2.
1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

korytarz od
pom. 31 do 28
+ korytarz od
pom.28 do
pom.23 i
pom.19 

poz.41 m2 86.640

RAZEM 86.640
43

d.2.
1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

korytarz od
pom. 31 do 28
+ korytarz od
pom.28 do
pom.23 i
pom.19 

poz.40 m2 182.000

RAZEM 182.000
44

d.2.
1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

pom.33-węzeł
cieplny

0.6*0.6 m2 0.360

pom. 20 1.5*7.58 m2 11.370
RAZEM 11.730

45
d.2.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm

m3

korytarz w bu-
dynku w przy-
ziemiu

poz.29*0.15+poz.44*0.15 m3 14.945

podłoże w ka-
nale ciepłowni-
czym

0.5*0.15*14.2+0.5*4.7*0.15 m3 1.418

RAZEM 16.363
46

d.2.
1

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości ponad 15 cm - 20 cm

m3

poz.45/0.15*0.05 m3 5.454
RAZEM 5.454

47
d.2.

1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

korytarz od
pom.31 do
pom.28

17.7*0.6*0.8 m3 8.496

pom. 20 (7.58*0.9+0.5*0.9)*1.15 m3 8.363
wykop w kanale
ciepłowniczym

(14.2+6.4)*0.5*0.3 m3 3.090

pom.24 4.2*0.6*0.6 m3 1.512
WC - natrysk
pom.nr 19 + nr
29

(6.7+2.2+1.6*2+2.2+0.6)*0.6*0.6 m3 5.364

RAZEM 26.825
48

d.2.
1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

korytarz w bu-
dynku w przy-
ziemiu 

poz.29*0.02+poz.44*0.05+poz.45+poz.46+poz.47+(1.5*1.0*2+1.5*1.5*2)*
0.125

m3 51.924

RAZEM 51.924
49

d.2.
1

KNR 2-28
0501-09
analogia

Zaypanie wykopu i rurociągu kruszywem dowiezionym m3

korytarz w bu-
dynku w przy-
ziemiu + po-
mieszczenia

poz.47- 3.14*1.2*1.2/4*1.0*2 m3 24.564
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zasypanie ka-
nału ciepłowni-
czego

0.7*0.5*(14.2+6.4+19.8+9.2+7.3) +0.4*0.5*(14.3+6.2) m3 24.015

RAZEM 48.579
50

d.2.
1

KNR-W 4-01
0105-04 0105-
07 

Przewóz ziemi taczkami na odległość 10 m w gruncie kat. I-II m3

korytarz w bu-
dynku w przy-
ziemiu

poz.49 m3 48.579

RAZEM 48.579
51

d.2.
1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicz-
nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

korytarz w bu-
dynku w przy-
ziemiu + po-
mieszczenia

(poz.29+36.72+poz.44)*0.2 m3 27.270

RAZEM 27.270
52

d.2.
1

KNR-W 2-02
1111-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą nieregularną

m2

korytarz w bu-
dynku w przy-
ziemiu + po-
mieszczenia

poz.29 m2 87.900

pom.24 4.6*0.6 m2 2.760
RAZEM 90.660

53
d.2.

1

KNR-W 4-01
0813-05
analogia

Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu
płytek klinkierowych 25x12 cm na zaprawie cementowej

m

korytarz od
pom.31 do
pom.28 oraz
korytarz od
pom.28 do
pom.23 i
pom.19 

0.8+3.75+4.0+0.9+0.65*2+0.7+0.65*2+1.0+3.75+2.8+0.4+5.0+0.2*4+0.6+
0.9+3.4+0.2*4+1.0+1.0+0.3+0.4+3.2+0.4+3.3+0.2*4+4.2+0.2*2+0.6+4.8+
0.4+0.2*3+0.3+4.7+1.6+0.6+0.8+0.4+1.2+2.1+1.0+0.6+0.5+0.4

m 67.800

RAZEM 67.800
54

d.2.
1

KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 13 km

m3

poz.48+10 m3 61.924
RAZEM 61.924

55
d.2.

1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km

m3

poz.54 m3 61.924
RAZEM 61.924

2.2 45332300-6 WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA
56

d.2.
2

KNR-W 4-02
0506-06
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawa-
nych o śr. 65-80 mm

m

poz.28*2 m 50.400
RAZEM 50.400

57
d.2.

2

KNR-W 4-02
0224-03
z.o.2.5.
z.sz.3.3.1.
9904-3 

Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' - materiały z odzysku -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego - bez urządzenia sanitarne "
KOMPAKT"

kpl.

WC -pom.29 1 kpl. 1.000
WC - pom.19 1 kpl. 1.000

RAZEM 2.000
58

d.2.
2

KNR-W 4-02
0222-03
z.o.2.5.
z.sz.3.3.1.
9904-3 
analogia

Wymiana brodzika lub basenu natryskowego - materiały z odzysku - obiekty
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego - bez urządzeń brodzika

kpl.

WC -pom.29 1 kpl. 1.000
WC -pom.19 1 kpl. 1.000
pom.24-warsz-
tat elektryka

1 kpl. 1.000

RAZEM 3.000
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59

d.2.
2

KNR-W 4-02
0222-01
z.sz.3.3.1.
9904-3 
analogia

Wymiana Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne, półokrągłe 3/4 koła, z
szybami ze szkła hartowanegoj - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyż-
szego

kpl.

WC - pom.19 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.

2

KNR 9-20
0308-01
analogia

Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy do
800 mm  - przykryte płytą nastudzienną i włazem .

szt.

pom. 020 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2.

2

KNR-W 2-15
0223-05
analogia

Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i folią aluminiową o śr. 150 mm - au-
tomatyczny zawór zwrotny  do ściekw fekalnych + automatyczny zawór zwrot-
ny  do ściekw fekalnych z pompą

szt.

pom.technicz-
ne 020

1 szt. 1.000

pom.socjalne 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000

62
d.2.

2

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - korytarz w bu-
dynku w przyziemiu

m3

korytarz i po-
mieszczenia w
przyziemiu

(0.9*9.0+0.9*(1.3+1.0+1.2))*0.15 m3 1.688

RAZEM 1.688
63

d.2.
2

KNR-W 2-15
0203-04
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

korytarz i po-
mieszczenia w
przyziemiu -
sieć kanaliza-
cyjna parteru

3.0+28.4+2.4+5.2+4.6+3.5+3.6+2.0+2.8 m 55.500

- sieć kanaliza-
cyjna przyzie-
mia

2.6+6.3+11.5+2.7+5.2+4.6+3.8+4.2 m 40.900

RAZEM 96.400
64

d.2.
2

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

korytarz i po-
mieszczenia w
przyziemiu -
sieć kanaliza-
cyjna parteru

1.9+0.6+1.8+1.3+0.6+1.4+1.6+2.4+0.8+0.8+4.2 m 17.400

- sieć kanaliza-
cyjna przyzie-
mia

0.6+0.5+1.6+1.6+2.2+1.8+5.4 m 13.700

RAZEM 31.100
65

d.2.
2

KNR-W 2-15
0208-03
z.sz.3.3. 9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczel-
ni - rurociągi odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej

m

pion K7 5.8+2.8 m 8.600
pion K10 2.8+2.5 m 5.300

RAZEM 13.900
66

d.2.
2

KNR-W 2-15
0211-01
z.sz.3.3. 9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

podej.

WC -pom.29 2 podej. 2.000
WC -pom.19 2 podej. 2.000
WC -pom.19 2 podej. 2.000

RAZEM 6.000
67

d.2.
2

KNR-W 2-15
0211-03
z.sz.3.3. 9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

podej.

WC -pom.29 1 podej. 1.000
WC -pom.19 1 podej. 1.000
wpusty piw-
niczne

3 podej. 3.000

RAZEM 5.000
68

d.2.
2

KNR-W 2-15
0216-02
analogia

Wpusty  piwniczne o śr. 100 mm z PVC z zaworem zwrotnym szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000

69
d.2.

2

KNR-W 2-15
0222-02
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

korytarz i po-
mieszczenia w
przyziemiu

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
70

d.2.
2

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób.

1 odc. -1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.2.

2

KNR-W 4-02
0212-08
analogia

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową -
podejście do istniejących pionów.

msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
0 m 0.000
 

korytarz i po-
mieszczenia w
przyziemiu

8 msc. 8.000

RAZEM 8.000
72

d.2.
2

KNR-W 4-02
0212-06
z.sz.3.3.1.
9904-1 

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
0.5*5 m 2.500
 

istniejące umy-
walki, zlewy w
pomieszcze-
niach przyzie-
mia

5 msc. 5.000

RAZEM 5.000
3 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

73
d.3

KNNR 5 0404-
01
analogia

Dopostażenie tablicy T-1 szt.

korytarz przy-
ziemia

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
74
d.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
biegunowy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

75
d.3

KNR-W 5-08
0804-01

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

szt.żył

korytarz przy-
ziemia w tablicy
elektrycznej

1 szt.żył 1.000

RAZEM 1.000
76
d.3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

korytarz przy-
ziemia

2.5 m 2.500

RAZEM 2.500
77
d.3

KNR-W 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

korytarz przy-
ziemia

5 otw. 5.000

RAZEM 5.000
78
d.3

KNR-W 5-08
0209-07

Przewód przyklejany - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku m

korytarz przy-
ziemia + pom.
nr 20 oraz
pom.socjalne

2.5 m 2.500

RAZEM 2.500
79
d.3

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym

m
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korytarz przy-
ziemia + pom.
nr 20 oraz
pom.socjalne

poz.80 m 26.400

RAZEM 26.400
80
d.3

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

korytarz przy-
ziemia + pom.
nr 20 

2*(2.5+1.0+2.5)+5.8+6.2+2.4 m 26.400

RAZEM 26.400
81
d.3

KNR-W 5-08
0303-01

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi
wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
bezśrubowo

szt.

pom.nr 20 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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