
DATA OPRACOWANIA: 2022-03-17

ADRES INWESTORA: ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

NAZWA INWESTORA: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pionu instalacji centralnego ogrzewania w łazience wraz z 
montażem grzejników drabinkowych w lokalu nr 3, 101, 201.

ADRES INWESTYCJI: ul. Klarysewska 57 w Warszawie

Klarysewska 57

PRZEDMIAR

Wymiana pionu instalacji centralnego
ogrzewania w łazience wraz z
montażem grzejników drabinkowych w
lokalu nr 3, 101, 201.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

2022-03-17

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 3776



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i
napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji
centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter

obie
kt.

1 obie
kt.

1,000

RAZEM 1,000

2 KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

3 KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

4 KNR-W 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w
stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

5 KNR-W 4-01
0706-04

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej
w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni
1 miejsca do 0.10 m2 na stropach

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

6 KNR-W 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 32 mm

m

35 m 35,000

RAZEM 35,000

7 KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

8 KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m

43 m 43,000

RAZEM 43,000

9 KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

10 KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

11 KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

12 KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm
do grzejników

kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

13 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. zewnętrznej 20
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

14 KNR-W 2-15
0132-01

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

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 KNR-W 2-15

0412-07
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

16 KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw
sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

prób
a

1 prób
a

1,000

RAZEM 1,000

17 KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

6 m2 6,000

RAZEM 6,000

18 KNR 4-04
1101-03
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na
odległość do 1 km

m3

0,40 m3 0,400

RAZEM 0,400
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