
Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Wymiana kotłów gazowych w świetlicy wiejskiej
Nazwy i kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

45321000-3  Izolacja cieplna

45331210-1  Instalowanie wentylacji
Adres obiektu budowlanego: Bobrówka

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Laszki

37-543 Laszki 36
Nazwa obiektu lub robót: branża sanitarna

Nazwa jednostki opracowującej: Biuro Inżynierskie KP Projektowanie i Nadzór Kazimierz Pajda

ul. Racławicka 1a, 37-500 Jarosław
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty demontażowe
1 Demontaż kotła wraz z osprzętem
2 Demontaż pozostałego osprzętu kotłowni
2 Roboty montażowe kotłowni
3 Kotły grzewcze gazowe wiszące, kondensacyjne o mocy 45 kW wraz z automatyką pogodową i wymiennikiem ze stali nierdzewnej, (R:2)
4 Okablowanie kotłowni
5 Czopuch spalinowy wraz z kształtkami kompletny kotła kondensacyjnego 80/125
6 Wkład spalinowy do komina o śr. 80/125 mm i dł. 4 m wraz z nasadą kominową
7 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·50·mm
8 Pompa obiegowa elektroniczna 25-60 do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej, króćce

przyłączeniowe Dn·1" (25·mm)
9 Dostawa i montaż neutralizatora skroplin
10 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 25·dm3
11 Szybkozłącze do naczynia przeponowego
12 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·32·mm
13 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·40·mm
14 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·20·mm
15 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 57·mm
16 Odtłuszczanie, rurociągi
17 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba modyfikowana - podkład przeciwrdzewny
18 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, emalia ftalowa ogólnego stosowania
19 Izolacja otulinami z wełny mineralnej w otulinie z folii aluminiowej, rurociągi, izolacja w 1-ej warstwie grubości 30·mm, Fi 32 ·mm
20 Izolacja otulinami z wełny mineralnej w otulinie z folii aluminiowej, rurociągi, izolacja w 1-ej warstwie grubości 40·mm, Fi 40 ·mm
21 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 20·mm
22 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·40 mm
23 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm
24 Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm
25 Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·32·mm
26 Filtr siatkowy gwintowany Fi 32 mm
27 Zawór zwrotny gwintowany Fi 32 mm
28 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm
29 Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm
30 Zawór napełniający instalację Fi 15 mm
31 Zawór antyskażeniowy na dobijaniu wody typ CA Fi 15 mm
32 Stacja zmiękczania wody
33 Termometr montowany w gotowej tulei
34 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
35 Płukanie istnejącej instalacji c.o.
36 Próby szczelności kotłowni
37 Uruchomienie kotłowni
3 Instalacja gazowa
38 Demontaż podjeść do kotłów gazowych
39 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·32·mm
40 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 57·mm
41 Odtłuszczanie, rurociągi
42 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba modyfikowana - podkład przeciwrdzewny
43 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, emalia ftalowa ogólnego stosowania
44 Zawór gazowy przelotowy, o połączeniach gwintowanych, Fi·32·mm
45 Filtr gazowy o połączeniach gwintowanych, Fi·32·mm
46 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100·m, Fi do 65·mm
4 Roboty budowlane
47 Likwidacja istniejącej kratki wentylacyjnej
48 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość 1/4 cegły - wykonanie otworu na 

kratkę wentylacyjną
49 Wymiana wyrzutni kominowej wentylacji grawitacyjnej
50 Nawiewnik okienny
51 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 100 cm2
52 Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 100 cm2
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Przedmiar robót

Nr Kod

pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Roboty demontażowe
1 Demontaż kotła wraz z osprzętemKalkulacja 

indywidualna kpl 2,00
2 Demontaż pozostałego osprzętu kotłowniKalkulacja 

indywidualna kpl 1,00
2 Roboty montażowe kotłowni
3 Kotły grzewcze gazowe wiszące, kondensacyjne o mocy 45 kW wraz z automatyką pogodową i wymiennikiem ze

stali nierdzewnej, (R:2)

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

KNR 35/223/
3 analogia

kpl 1,00
4 Okablowanie kotłowniKalkulacja 

własna szt 1,00
5 Czopuch spalinowy wraz z kształtkami kompletny kotła kondensacyjnego 80/125Kalkulacja 

indywidualna szt 1,00
6 Wkład spalinowy do komina o śr. 80/125 mm i dł. 4 m wraz z nasadą kominowąKalkulacja 

indywidualna szt 1,00
7 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·50·mmKNNR 4/514/

1 m 1,00
8 Pompa obiegowa elektroniczna 25-60 do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i 

montaż pompy obiegowej, króćce przyłączeniowe Dn·1" (25·mm)
KNR 35/208/
1 szt 1,00

9 Dostawa i montaż neutralizatora skroplinKalkulacja 
indywidualna szt 1,00

10 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 25·dm3KNR 35/221/
6 szt 1,00

11 Szybkozłącze do naczynia przeponowegoKNNR 4/411/
3 (1) 
analogia szt 1,00

12 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·32·mmKNNR 4/403/
4 m 6,00

13 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·40·mmKNNR 4/403/
5 m 5,00

14 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn·20·mm

KNNR 4/106/
2 m 6,00

15 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
rurociągi, Fi·do 57·mm

KNR 712/102
/4 m2 1,60

16 Odtłuszczanie, rurociągiKNR 712/105
/4 m2 1,60

17 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba modyfikowana - 
podkład przeciwrdzewny

KNR 712/208
/4 (5) m2 1,60

18 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, emalia ftalowa ogólnego 
stosowania

KNR 712/210
/4 (2) m2 1,60

19 Izolacja otulinami z wełny mineralnej w otulinie z folii aluminiowej, rurociągi, izolacja w 1-ej warstwie grubości 
30·mm, Fi 32 ·mm

KNRW 216/3
03/2 (2) 
analogia m 6,00

20 Izolacja otulinami z wełny mineralnej w otulinie z folii aluminiowej, rurociągi, izolacja w 1-ej warstwie grubości 
40·mm, Fi 40 ·mm

KNRW 216/3
03/5 (2) 
analogia m 5,00

21 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 20·mmKNR 34/101/
4 m 6,00

22 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·40 mmKNNR 4/208/
1 m 3,00

23 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mmKNNR 4/208/
1 m 5,00

24 Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mmKNNR 4/130/
2 (1) szt 3,00

25 Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·32·mmKNNR 4/411/
4 (1) szt 5,00

26 Filtr siatkowy gwintowany Fi 32 mmKNNR 4/411/
4 (1) 
analogia szt 1,00

27 Zawór zwrotny gwintowany Fi 32 mmKNNR 4/411/
4 (1) 
analogia szt 1,00

28 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mmKNNR 4/412/
6 szt 1,00

29 Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mmKNNR 4/130/
1 (1) szt 2,00

30 Zawór napełniający instalację Fi 15 mmKNNR 4/130/
1 (1) 
analogia szt 1,00

31 Zawór antyskażeniowy na dobijaniu wody typ CA Fi 15 mmKNNR 4/130/
1 (1) 
analogia szt 1,00
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Nr Kod

pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

32 Stacja zmiękczania wodyKalkulacja 
indywidualna szt 1,00

33 Termometr montowany w gotowej tuleiKNNR 4/531/
1 szt 2,00

34 Manometr montowany wraz z wykonaniem tuleiKNNR 4/531/
4 szt 3,00

35 Płukanie istnejącej instalacji c.o.KNR 
INSTAL 215/
307/1 
analogia kpl 1,00

36 Próby szczelności kotłowniKNRW 215/5
16/3 szt 1,00

37 Uruchomienie kotłowniKNNR 4/529/
1 węzeł 1,00

3 Instalacja gazowa
38 Demontaż podjeść do kotłów gazowychKalkulacja 

własna szt 2,00
39 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·32·mmKNNR 4/304/

4 m 4,00
40 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 

rurociągi, Fi·do 57·mm
KNR 712/102
/4 m2 0,60

41 Odtłuszczanie, rurociągiKNR 712/105
/4 m2 0,60

42 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba modyfikowana - 
podkład przeciwrdzewny

KNR 712/208
/4 (5) m2 0,60

43 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, emalia ftalowa ogólnego 
stosowania

KNR 712/210
/4 (2) m2 0,60

44 Zawór gazowy przelotowy, o połączeniach gwintowanych, Fi·32·mmKNNR 4/312/
4 (1) szt 1,00

45 Filtr gazowy o połączeniach gwintowanych, Fi·32·mmKNNR 4/312/
4 (1) 
analogia szt 1,00

46 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 
100·m, Fi do 65·mm

KNNR 4/307/
4 (1) próba 1,00

4 Roboty budowlane
47 Likwidacja istniejącej kratki wentylacyjnejKalkulacja 

własna szt 1,00
48 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość 1/4 

cegły - wykonanie otworu na kratkę wentylacyjną
KNR 401/329
/1 m2 0,10

49 Wymiana wyrzutni kominowej wentylacji grawitacyjnej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/152
/1 (1) 
analogia szt 3,00

50 Nawiewnik okiennyKalkulacja 
własna szt 1,00

51 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 100 cm2KNR 728/209
/1 m 1,00

52 Wykucie bruzd, bruzdy w podłożu betonowym, przekrój do 100 cm2KNR 728/209
/10 m 2,00


