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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2 m2

KNR 4-01 
0354-07

1
d.1.1

53,000szt.53

m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2 m2

KNR 4-01 
0354-08

2
d.1.1

37,380m237,38

m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
ponad 2 m2

KNR 4-01 
0354-05

3
d.1.1

61,770m261,77

mWykucie z muru podokienników betonowych z lastrykoKNR 4-01 
0354-12

4
d.1.1

19,000m19

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie  
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-03

5
d.1.1

336,170m2336,17

m3Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie  
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0349-02

6
d.1.1

28,790m328,79

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -  
nadproża

KNR 4-01 
0212-03

7
d.1.1

5,300m35,3

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla  
otworów drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0329-03

8
d.1.1

6,780m36,78

gnia
zd.

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł  
na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży

KNR 4-01 
0346-03

9
d.1.1

14,000gnia
zd.

14

elem
.

Osadzenie nadprożyKNR 2-02 
0357-01

10
d.1.1

7,000elem
.

7

mRozebranie balustrad z kształtowników stalowych w 
poziomie I kondygnacji

KNR 4-04 
0804-01

11
d.1.1

6,000m6

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -  
schody

KNR 4-01 
0212-03

12
d.1.1

3,260m33,26

m3Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych 
konstrukcji - naproża

KNR 4-04 
0305-05

13
d.1.1

5,300m35,3

m3Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber,  
wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm

KNR 4-04 
0305-03

14
d.1.1
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5,320m35,32

m3Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 15 
cm

KNR 4-04 
0305-08

15
d.1.1

5,320m35,32

m3Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny 
żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm

KNR 4-04 
0302-06

16
d.1.1

9,110m39,11

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru 
budynku gruzu i ziemi

KNR 4-01 
0106-04

17
d.1.1

116,990m3116,99

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-11

18
d.1.1

116,990m3116,99

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-12

19
d.1.1

116,990m3116,99

m3Opłata za umieszczenie gruzu i odpadów na wysypisku
kalk. własna

20
d.1.1

116,990m3116,99

m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

KNR 4-01 
0304-01

21
d.1.1

13,480m313,48

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i  
pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01 
0716-02

22
d.1.1

42,780m242,78

m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwo 100-01

KNR-W 2-02 
2003-03

23
d.1.1

703,810m2703,81

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km

KNR 2-01 
0202-02 
0214-04 

24
d.1.2

126,480m3126,48

m2Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na 
lepiku na gorąco - stopy fundamentowe
Krotność = 1,5

KNR 2-02 
0604-02
analogia

25
d.1.3

12,690m212,69

m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, 0,3x0,4 m - z  
zastosowaniem pompy do betonu

KNR 2-02 
0202-01

26
d.1.3

7,400m37,4

m2Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m -  
z zastosowaniem pompy do betonu

KNR 2-02 
0207-02

27
d.1.3
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279,500m2279,5

m2Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy 
grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 17

KNR 2-02 
0207-07

28
d.1.3

279,500m2279,5

m2Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów 
asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki  
przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa

KNR AT-27 
0306-05

29
d.1.3

36,600m236,6

m2Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów 
asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki  
przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
Krotność = 2

KNR AT-27 
0306-07

30
d.1.3

36,600m236,6

m3Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 15 cm - z 
zastosowaniem pompy do betonu

KNR 2-02 
0205-01

31
d.1.3

26,480m326,48

m2Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 
cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do 
betonu
Krotność = 35

KNR 2-02 
0216-05

32
d.1.3

52,960m252,96

m2Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z  
zastosowaniem pompy do betonu

KNR 2-02 
0216-02

33
d.1.3

85,480m253,5 + 31,98

m2Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 
cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do 
betonu
Krotność = 5

KNR 2-02 
0216-05

34
d.1.3

85,480m285,48

m3Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego 
obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

KNR 2-02 
0210-01

35
d.1.3

0,550m30,55

m3Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego 
obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

KNR 2-02 
0210-02

36
d.1.3

5,030m35,03

m2Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 
cm - z zastosowaniem pompy do betonu

KNR 2-02 
0218-03

37
d.1.3

11,940m211,94

m2Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy 
grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 11

KNR 2-02 
0218-06

38
d.1.3

11,940m211,94

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - pręty żebrowane

KNR 2-02 
0290-02

39
d.1.3

11,690t11,69
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m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  

polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotność = 2

KNR 2-02 
0607-01

40
d.1.4

55,960m255,96

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

KNR 2-02 
1102-01

41
d.1.4

55,960m255,96

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 
202 1134-01

42
d.1.4

165,280m2165,28

m2(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych 
GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o 
grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 
m2

NNRNKB 
202 2808-04

43
d.1.4

73,260m273,26

m2(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o 
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 
mm

NNRNKB 
202 2810-05

44
d.1.4

73,880m273,88

m(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 
pow.ponad 10 m2

NNRNKB 
202 2809-03

45
d.1.4

90,680m90,68

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -  
pierwsza warstwa

KNR 2-02 
0602-01

46
d.1.5

439,410m2439,41

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -  
druga i następna warstwa

KNR 2-02 
0602-02

47
d.1.5

439,410m2439,41

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -  
pierwsza warstwa

KNR 2-02 
0603-01

48
d.1.5

692,860m2692,86

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -  
druga i następna warstwa

KNR 2-02 
0603-02

49
d.1.5

692,860m2692,86

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB 
202 1134-01

50
d.1.5

1 132,270m2439,41 + 692,86

m2(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych 
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 
m2

NNRNKB 
202 2808-05

51
d.1.5

439,410m2439,41
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m2(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami 

kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 4 mm

NNRNKB 
202 2803-04

52
d.1.5

692,860m2692,86

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe

KNR-W 2-02 
1123-02

53
d.1.5

604,400m2604,4

mPosadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych 
klejone

KNR-W 2-02 
1124-04

54
d.1.5

732,000m732

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -  
poniżej terenu

KNR 0-17 
2609-01

55
d.1.6

12,200m212,20

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR 0-17 
2609-06

56
d.1.6

12,200m212,20

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy 
poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie

KNR-W 2-02 
0608-02

57
d.1.6

31,980m231,98

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwoweKNNR 2 
0507-02

58
d.1.6

31,980m231,98

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane 
mechanicznie na ścianach i słupach

KNR-W 2-02 
0804-01

59
d.1.6

188,180m2188,18

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane 
mechanicznie na stropach i podciągach

KNR-W 2-02 
0804-02

60
d.1.6

135,420m2135,42

m2Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie 
na ścianach

KNR-W 2-02 
0822-01

61
d.1.6

100,810m2100,81

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

KNR-W 2-02 
1510-07

62
d.1.6

323,600m2323,60

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych 
szpachlowanych z gruntowaniem

KNR-W 2-02 
1510-05

63
d.1.6

703,810m2703,81

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

64
d.1.6

2 272,370m22272,37

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity

KNR-W 2-02 
1510-01

65
d.1.6

1 043,810m21043,81
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m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu do 25 cm

NNRNKB 
202 0541-01

66
d.1.6

26,350m226,35

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm

NNRNKB 
202 0541-02

67
d.1.6

35,500m235,50

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynkuKNR-W 2-02 
0520-04

68
d.1.6

1,000m1

szt.Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynkuKNR-W 2-02 
0520-08

69
d.1.6

2,000szt.2

mRury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynkuKNR-W 2-02 
0527-04

70
d.1.6

31,600m31,6

kpl.(z.VI) Okna dachoweNNRNKB 
202 1027-01

71
d.1.6

1,000kpl.1

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 
jednokrotnie

KNR 0-17 
2608-03

72
d.1.6

178,850m2178,85

m2Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. 
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

KNR 0-17 
2610-03

73
d.1.6

178,850m2178,85

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

KNR 0-17 
2609-05

74
d.1.6

1 140,000szt.1140

m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 
"Isposan", "Isposil"

KNR-W 2-02 
1519-02

75
d.1.6

178,850m2178,85

m2(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników 
aluminiowych

NNRNKB 
202 1026-06

76
d.1.7

81,680m281,68

szt.Montaż ościeżnic stalowychKNNR 2 
1104-01

77
d.1.7

93,000szt.93

m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych 
fabrycznie wykończonych

KNNR 2 
1103-01

78
d.1.7

163,020m2163,02

m2Montaż okien z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 
0.6 m2

KNR 0-19 
1022-02

79
d.1.7
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otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5 
1209-1202

88
d.3.1

13,000otw.13

mWykucie bruzd dla WLZ w cegleKNNR 5 
1207-09

89
d.3.1

120,000m120

mUkładanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach,  
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 
0715-03

90
d.3.1

20,000m20

mUkładanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach,  
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 
0715-03

91
d.3.1

105,000m105

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5 
1208-02

92
d.3.1

120,000m120

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

KNNR 5 
1208-05

93
d.3.1
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kpl.Dostawa i montaz windy wg PT - winda osobowa 
dostosowana dla osób niepełnosprawnych, 
pięciokondygnacyjna, zespół napędowy w nadszybiu

kalk. własna
86

d.2

1,000kpl.1

kpl.Pomiary, sprawdzenia i uruchomienie windy
kalk. własna

87
d.2

1,000kpl.1

Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
8,170m28,17

m2Montaż okien z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 
0.6 m2

KNR 0-19 
1022-02

80
d.1.7

3,440m23,44

m2Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez 
obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2

KNR 0-19 
1022-03

81
d.1.7

24,980m224,98

m2Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez 
obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2

KNR 0-19 
1022-03

82
d.1.7

2,880m22,88

m2Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez 
obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2

KNR 0-19 
1022-04

83
d.1.7

1,170m21,17

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 
1.5 m2

KNR 0-19 
1023-07

84
d.1.7

36,710m236,71

m2Świetliki i klapy dymoweKNNR 2 
1105-03

85
d.1.7

36,710m236,71



Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
0,500m30,5

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju  
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z  
tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-09

94
d.3.1

2,000szt.2

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju  
żył do 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z  
tworzyw sztucznych

KNNR 5 
0726-09

95
d.3.1

8,000szt.8

odc.Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowyKNNR 5 
1302-04

96
d.3.1

5,000odc.5

kpl.Przepusty ppoż Hilti
kalk. własna

97
d.3.1

13,000kpl.13

sztMontaż obudów tablic rozdzielczych - przyciski ppożKNR-W 5-08 
0405-01

98
d.3.2

1,000szt1

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż  
betonowe

KNNR 5 
0205-01

99
d.3.2

5,000m5

ukl.Układy sterowania elektrycznego - sprawdzenie instalacji  
ppoż

KNR 7-08 
0301-02

100
d.3.2

1,000ukl.1

m3Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na 
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

KNNR-W 3 
0308-03

101
d.3.3

0,450m30,45

sztMontaż obudów tablic rozdzielczych
Tablica Rozdzielcza TR

KNR-W 5-08 
0405-08

102
d.3.3

1,000szt1

sztMontaż obudów tablic rozdzielczych
Tablica Rozdzielcza T1

KNR-W 5-08 
0405-04

103
d.3.3

1,000szt1

sztMontaż obudów tablic rozdzielczych
Tablica Rozdzielcza T2

KNR-W 5-08 
0405-04

104
d.3.3

1,000szt1

sztMontaż obudów tablic rozdzielczych
Tablica Rozdzielcza T3

KNR-W 5-08 
0405-04

105
d.3.3

1,000szt1

sztPomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego  
napięcia

KNP 18 D13 
1301-01

106
d.3.3

3,000szt3

sztPomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego  
napięcia

KNP 18 D13 
1301-02

107
d.3.3

Norma Expert  Wersja: 5.4.200.4  Nr seryjny: 2337
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Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt1

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5 
1209-1201

108
d.3.4

12,000otw.12

otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-0502

109
d.3.4

76,000otw.76

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż  
beton - w sciankach KG

KNNR 5 
0102-07

110
d.3.4

150,000m150

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 
1207-01

111
d.3.4

1 680,000m1680

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonieKNNR 5 
1207-03

112
d.3.4

560,000m560

mZaprawianie bruzd o szerokościKNNR 5 
1208-02

113
d.3.4

2 240,000m2240

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

KNNR 5 
1208-05

114
d.3.4

2,500m32,5

mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2

KNNR 5 
0204-03

115
d.3.4

600,000m600

mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż  
betonowe
przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2

KNNR 5 
0204-05

116
d.3.4

1 950,000m1950

mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż  
betonowe
przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2

KNNR 5 
0204-05

117
d.3.4

2 430,000m2430

szt.Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na 
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych 
otworów mechanicznie w cegle

KNR-W 5-08 
0301-20

118
d.3.4

318,000szt.318

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o 
średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę

KNR-W 5-08 
0302-01

119
d.3.4

318,000szt.318

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce 
instalacyjnej

KNR-W 5-08 
0307-02

120
d.3.4

Norma Expert  Wersja: 5.4.200.4  Nr seryjny: 2337
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Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
54,000szt.54

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

KNR-W 5-08 
0307-03

121
d.3.4

36,000szt.36

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 
mm2 przelotowych podwójnych

KNR-W 5-08 
0309-03

122
d.3.4

145,000szt.145

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 
16A/2.5 mm2

KNR-W 5-08 
0309-06

123
d.3.4

46,000szt.46

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących 
(ilość mocowań 2)

KNR-W 5-08 
0502-09

124
d.3.4

283,000kpl.283

kpl.Montaż opraw oświetleniowychKNR-W 5-08 
0517-04
analogia

125
d.3.4

283,000kpl.283

sztDostawa opraw oświetleniowych
Dostawa

126
d.3.4

283,000szt283

szt.Kompletowanie opraw oświetleniowychKNR 5-08 
0820-01

127
d.3.4

283,000szt.283

kpl.Instalacja połączeń wyrównawczych
kalk. własna

128
d.3.4

1,000kpl.1

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(pierwszy pomiar)

KNNR 5 
1304-05

129
d.3.4

3,000szt.3

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(każdy następny pomiar)

KNNR 5 
1304-06

130
d.3.4

225,000szt.225

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy  
pomiar)

KNNR 5 
1304-01

131
d.3.4

3,000szt.3

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny  
pomiar)

KNNR 5 
1304-02

132
d.3.4

225,000szt.225

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia

KNNR 5 
1301-01

133
d.3.4

48,000pomi
ar

48

Norma Expert  Wersja: 5.4.200.4  Nr seryjny: 2337
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otw.Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu - 200 mm
Krotność = 2

KNNR 5 
1209-1205

138
d.4.1

50,000otw.50

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0203-04 
z.sz.3.3. 

9905 

139
d.4.1

5,000m5

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 
- obiekty służby zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0208-04 
z.sz.3.3. 

9905 

140
d.4.1

151,000m151

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 
- obiekty służby zdrowia lub uczelni

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

9905 

141
d.4.1

185,000m185

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - 
obiekty służby zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0208-01 
z.sz.3.3. 

9905 

142
d.4.1

64,500m64,5

pode
j.

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

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

9905 

143
d.4.1

39,000pode
j.

39

pode
j.

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

KNR-W 2-15 
0211-01

144
d.4.1

Norma Expert  Wersja: 5.4.200.4  Nr seryjny: 2337
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Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
punk

t
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar 
pierwszy

KNNR-W 9 
1201-02

134
d.3.4

67,000punk
t

67

punk
t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy 
następny pomiar w pomieszczeniu

KNNR-W 9 
1201-03

135
d.3.4

134,000punk
t

134

kpl.Instalacja systemu oddymiania i przewietrzania
kalk. własna

136
d.3.5

1,000kpl.1

kpl.Instalacja monitoringu i alarmu
kalk. własna

137
d.3.5

1,000kpl.1



Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
90,000pode

j.
90

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15 
0218-01

145
d.4.1

3,000szt.3

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonemKNR-W 2-15 
0230-02

146
d.4.1

39,000kpl.39

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób 
niepełnosprawnych

KNR-W 2-15 
0230-02

147
d.4.1

3,000kpl.3

kpl.Pisuary pojedyncze z płuczkąKNR-W 2-15 
0234-01

148
d.4.1

6,000kpl.6

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNR-W 2-15 
0233-03

149
d.4.1

36,000kpl.36

kpl.Ustępy z płuczką ustępową dla osób niepełnosparwnychKNR-W 2-15 
0233-03

150
d.4.1

3,000kpl.3

kpl.Brodziki natryskoweKNR-W 2-15 
0232-02

151
d.4.1

33,000kpl.33

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 
mm

KNR-W 2-15 
0213-05

152
d.4.1

10,000szt.10

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

KNR-W 2-15 
0222-02

153
d.4.1

10,000szt.10

kpl.Wykucie i zamurowanie bruzd wg potrzeb
kalk. własna

154
d.4.1

1,000kpl.1

kpl.Przepusty ppoż Hilti
kalk. własna

155
d.4.1

10,000kpl.10

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5 
1209-1201

156
d.4.2

12,000otw.12

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby 
zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0112-01 
z.sz.3.4. 
9903-2 

157
d.4.2

320,000m320
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Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 

zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby 
zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0112-02 
z.sz.3.4. 
9903-2 

158
d.4.2

40,000m40

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby 
zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0112-04 
z.sz.3.4. 
9903-2 

159
d.4.2

28,000m28

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 
mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0116-01 
z.sz.3.4. 
9903-2 

160
d.4.2

129,000szt.129

mIzolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

KNR 0-34 
0101-19

161
d.4.2

320,000m320

szt.Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0135-01

162
d.4.2

3,000szt.3

szt.Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0137-01

163
d.4.2

39,000szt.39

szt.Baterie umywalkowe dla osób niepełnosprawnych ścienne 
o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0137-01

164
d.4.2

3,000szt.3

szt.Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0137-01

165
d.4.2

6,000szt.6

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

KNR-W 2-15 
0132-01

166
d.4.2

72,000szt.72

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15 
0132-02

167
d.4.2

10,000szt.10

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0132-03

168
d.4.2

2,000szt.2

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

KNR-W 2-15 
0128-01

169
d.4.2

448,000m448

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg 
o śr. do 63 mm)

KNR-W 2-15 
0127-01

170
d.4.2

448,000m448
łączna długość rurociągu

prób
.

Obmiar dodatkowyilość prób 
szczelności
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Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
2,000prób

.
2

ilość prób szczelności
kpl.Podłączenie instalacji wodny zimnej do instalacji budynku

kalk. własna
171

d.4.2
1,000kpl.1

kpl.Wykucie i zamurowanie bruzd wg potrzeb
kalk. własna

172
d.4.2

1,000kpl.1

kpl.Przepusty ppoż Hilti
kalk. własna

173
d.4.2

12,000kpl.12

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5 
1209-1201

174
d.4.3

24,000otw.24

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby 
zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0112-01 
z.sz.3.4. 
9903-2 

175
d.4.3

190,000m190

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby 
zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0112-01 
z.sz.3.4. 
9903-2 

176
d.4.3

330,000m330

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby 
zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0112-02 
z.sz.3.4. 
9903-2 

177
d.4.3

110,000m110

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby 
zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0112-04 
z.sz.3.4. 
9903-2 

178
d.4.3

26,000m26

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 
mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0116-01 
z.sz.3.4. 
9903-2 

179
d.4.3

81,000szt.81

mIzolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

KNR 0-34 
0101-19

180
d.4.3

450,000m450

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15 
0132-02

181
d.4.3

10,000szt.10

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0132-03

182
d.4.3

2,000szt.2
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Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 

mieszkalnych
KNR-W 2-15 

0128-01
183

d.4.3
656,000m656

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg 
o śr. do 63 mm)

KNR-W 2-15 
0127-01

184
d.4.3

656,000m656
łączna długość rurociągu

prób
.

Obmiar dodatkowyilość prób 
szczelności

2,000prób
.

2

ilość prób szczelności
kpl.Podłączenie instalacji wodny ciepłej i cyrkulacji do  

instalacji budynkukalk. własna
185

d.4.3
1,000kpl.1

kpl.Wykucie i zamurowanie bruzd wg potrzeb
kalk. własna

186
d.4.3

1,000kpl.1

kpl.Przepusty ppoż Hilti
kalk. własna

187
d.4.3

12,000kpl.12

otw.Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5 
1209-1203

188
d.4.4

3,000otw.3

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o 
połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach 
przeciwpożarowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

KNR-W 2-15 
0107-04 
z.sz.3.4. 
9903-2 

189
d.4.4

70,000m70

szt.Szafki hydrantowe wnękowe - obiekty służby zdrowia lub 
uczelni

KNR-W 2-15 
0142-02 
z.sz.3.4. 
9903-2 

190
d.4.4

7,000szt.7

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

KNR-W 2-15 
0128-01

191
d.4.4

70,000m70

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur 
żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach 
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

KNR-W 2-15 
0126-01

192
d.4.4

70,000m70
łączna długość rurociągu

prób
.

Obmiar dodatkowyilość prób 
szczelności

2,000prób
.

2

ilość prób szczelności
kpl.Podłączenie instalacji ppoż do instalacji budynku z 

zastosowaniem wodomierza i zaworu antyskażeniowegokalk. własna
193

d.4.4
1,000kpl.1
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Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Wykucie i zamurowanie bruzd wg potrzeb

kalk. własna
194

d.4.4
1,000kpl.1

kpl.Przepusty ppoż Hilti
kalk. własna

195
d.4.4

3,000kpl.3

otw.Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5 
1209-1203

196
d.4.5

36,000otw.36

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

KNR-W 2-15 
0404-04

197
d.4.5

120,000m120

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

KNR-W 2-15 
0404-03

198
d.4.5

200,000m200

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach

KNR-W 2-15 
0404-02

199
d.4.5

390,000m390

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

KNR-W 2-15 
0429-01

200
d.4.5

99,000kpl.99

mIzolacja rurociągów śr.25-32 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34 
0101-11

201
d.4.5

590,000m590

mIzolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ -  
jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

KNR 0-34 
0101-19

202
d.4.5

120,000m120

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i  
długości do 1600 mm

KNR-W 2-15 
0418-05

203
d.4.5

63,000szt.63

szt.Grzejniki stalowe łazienkoweKNR-W 2-15 
0425-03

204
d.4.5

36,000szt.36

kpl.Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji  
proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 20 mm

KNR 0-31 
0208-02

205
d.4.5

99,000kpl.99

kpl.Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr.  
armatury 15 mm

KNR 0-31 
0208-03

206
d.4.5

99,000kpl.99

kpl.Podłączenie instalacji co do istniejących rozdzielaczy 
budynkukalk. własna

207
d.4.5

2,000kpl.2

Norma Expert  Wersja: 5.4.200.4  Nr seryjny: 2337
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
49,00000,000049,0000sztoprawy Base  LED 302 15W 

1400lm IP20 z czujką ruchu i 
zmierzchu

1

183,00000,0000183,0000sztoprawy Glass LED 400 30W 310lm 
IP20

2

10,00000,000010,0000sztoprawy Cosmo LED 1587; 39W 
4500lm IP65

3

23,00000,000023,0000sztoprawy Monitor AW34
57,10500,000057,1050kglepik asfaltowy bez wypełniaczy na 

gorąco
5

11,71340,000011,7134tpręty żebrowane do 8-20 mm6
1,59780,00001,5978kgspoiwo cynowo-ołowiowe LC-607

229,23050,0000229,2305kggwoździe budowlane okrągłe gołe8
574,45600,0000574,4560szt.dyble9

29,39140,000029,3914dm3pianka poliuretanowa10

Norma Expert  Wersja: 5.4.200.4  Nr seryjny: 2337
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kpl.Prace demontażowe
kalk. własna

213
d.5

1,000kpl.1

kpl.Prace konieczne do należytego wykonania zadania a nie 
ujęte w PTkalk. własna

214
d.5

1,000kpl.1

kpl.Dokumentacja powykonawcza
kalk. własna

215
d.5

1,000kpl.1

kpl.Rusztowania
kalk. własna

216
d.5

1,000kpl.1

kpl.Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy
kalk. własna

217
d.5

1,000kpl.1

Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
prób

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

KNR-W 2-15 
0406-03

208
d.4.5

5,000prób
a

5

urzą
dz.

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw 
sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-15 
0406-04

209
d.4.5

99,000urzą
dz.

99

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania (na gorąco)

KNR-W 2-15 
0436-01

210
d.4.5

99,000urz.99

kpl.Przepusty ppoż Hilti
kalk. własna

211
d.4.5

36,000kpl.36

szt.Wentylatory ścienneKNNR 5 
0410-02

212
d.4.6

39,000szt.39



Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
2,20260,00002,2026dm3silikon11

1 224,80680,00001 224,8068dm3farba emulsyjna12
0,04800,00000,0480kgacetylen techniczny rozpuszczony13

134,30400,0000134,3040m2folia polietylenowa szeroka (6 lub 
12m) 0.5 mm

14

85,90140,000085,9014kggips szpachlowy15
1,00000,00001,0000m2stolarka drzwiowa aluminiowa16

697,74500,0000697,7450kgemulsja asfaltowa izolacyjna17
3,91720,00003,9172kgmasa asfaltowa18

43,78050,000043,7805m2papa asfaltowa podkładowa19
391,72000,0000391,7200kgpasta emulsyjna asfaltowa do 

izolacji przeciwwilgociowej
20

36,77700,000036,7770m2papa termozgrzewalna podkładowa21
37,73640,000037,7364m2papa termozgrzewalna 

nawierzchniowa
22

154,18200,0000154,1820kgmineralna szpachlówka do tynków 
zewnętrznych

23

123,46770,0000123,4677m3beton zwykły z kruszywa 
naturalnego

24

26,87720,000026,8772m3beton z kruszywa naturalnego 
C20/25

25

0,97080,00000,9708m3zaprawa wapienna M 0.626
1,15280,00001,1528m3zaprawa cementowa m. 1227
6,49170,00006,4917m3zaprawa cementowo-wapienna M 228
1,00530,00001,0053m3zaprawa cementowo-wapienna M 729
2,77120,00002,7712m3zaprawa cementowa M 730
0,21170,00000,2117m3zaprawa cementowa M 1231
4,20100,00004,2010m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III32
3,07700,00003,0770m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III33

93,00000,000093,0000sztskrzydła drzwiowe wewnętrzne z 
oscieżnicą kompletne

34

0,41570,00000,4157m3drewno okrągłe na stemple 
budowlane

35

92,37270,000092,3727kgdrewno opałowe36
55,08000,000055,0800szt.wyłączniki instalacyjne pojedynczy37
36,72000,000036,7200szt.łączniki instalacyjne świecznikowy38
46,92000,000046,9200szt.gniazda bryzgoszczelne39

147,90000,0000147,9000szt.gniazda podtynkowe podwójne40
324,36000,0000324,3600szt.puszki bakelitowe 6041
156,00000,0000156,0000mrury winidurowe karbowane 2642

16,25000,000016,2500sztopaski kablowe typu Oki43
10,00000,000010,0000szt.uchwyty uniwersalne typu UKU44

2 527,20000,00002 527,2000mprzewody kabelkowe YDY 
3x2,5mm2

45

2 652,00000,00002 652,0000mprzewody kabelkowe YDY 
3x1,5mm2

46

5,20000,00005,2000mprzewody HDGs 2x1,5mm247
1,00000,00001,0000szt.Tablica Rozdzielcza TR48
1,00000,00001,0000szt.przyciski ppoż w obudowie49

566,00000,0000566,0000szt.kołki kotwiące50
558,00000,0000558,0000sztkołki rozporowe51

1,00000,00001,0000kpl.okna dachowe52
89,51320,000089,5132m2płytki ceramiczne53

482,38480,0000482,3848kgzaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka'

54

32,16280,000032,1628kgzaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka'

55

10 728,89000,0000złmateriały pomocnicze56
281,79600,0000281,7960szt.kotwy rozporowe ze stali 

ocynkowanej kpl.
57
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Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
351,22400,0000351,2240muszczelki z pianki poliuretanowej58

14,70240,000014,7024kgmasa uszczelniająca silikonowa59
1 411,20000,00001 411,2000szt.uchwyty do rurociągów z tworzyw 

sztucznych o śr. zewnętrznej 20 
mm

60

3,00000,00003,0000szt.zawory wodne czerpalne mosiężne 
o śr. nominalnej 15 mm

61

45,00000,000045,0000szt.bateria umywalkowa i 
zlewozmywakowa ścienna 
mosiężna standardowa śr.15 mm

62

2,20000,00002,2000szt.zawory przelotowe proste mosiężne 
śr.15 mm

63

2,20000,00002,2000szt.zawory zwrotne przelotowe 
mosiężne śr.15 mm

64

67,08000,000067,0800mrury PCV kanalizacyjne kielichowe 
o śr. 50 mm

65

302,22000,0000302,2200szt.kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 
50 mm

66

131,49000,0000131,4900mrury PCV kanalizacyjne kielichowe 
o śr. 160 mm

67

154,50000,0000154,5000szt.uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 
50 mm

68

3,00000,00003,0000szt.wpusty ściekowe z tworzywa 
sztucznego o śr. 50 mm

69

39,00000,000039,0000szt.umywalki porcelanowe70
39,00000,000039,0000szt.wsporniki do umywalek71
39,00000,000039,0000szt.syfony umywalkowe z tworzywa 

sztucznego ze spustem
72

6,00000,00006,0000szt.pisuary porcelanowe73
6,00000,00006,0000szt.płuczki samoczynne do pisuarów74
6,00000,00006,0000szt.zawory wodne czerpalne ze złączką 

do węża
75

6,00000,00006,0000szt.syfony pisuarowe z tworzywa 
sztucznego

76

6,00000,00006,0000szt.złączki spłukujące do pisuarów77
10,80000,000010,8000mrury stalowe ze szwem ocynkowane 

śr.15 mm
78

12,00000,000012,0000szt.łączniki z żeliwa ciągliwego 
ocynkowane śr.15 mm

79

36,00000,000036,0000szt.urządzenia sanitarne porcelanowe-
kompakt

80

36,00000,000036,0000kpl.sedesy typu kompakt81
10,00000,000010,0000szt.rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm82
10,00000,000010,0000szt.czyszczak kanalizacyjny z PCW o 

śr.110 mm
83

33,00000,000033,0000szt.brodzik natryskowy z tworzywa 
sztucznego

84

33,00000,000033,0000szt.spusty do brodzików natryskowych85
10,00000,000010,0000szt.wywiewki dachowe86
33,57900,000033,5790m2płyty styropapy 160 mm87

3,00000,00003,0000szt.wsporniki do umywalek88
3,00000,00003,0000szt.syfony umywalkowe do umywalki 

dla osób niepełnosprawnych
89

3,00000,00003,0000szt.umywalki dla osób 
niepełnosprawnych

90

3,00000,00003,0000szt.urządzenia sanitarne dla osób 
niepełnosparwnych

91

3,00000,00003,0000kpl.sedesy do urządzenia sanitarnego 
dla osób niepełnosparwnych

92

3,00000,00003,0000szt.bateria umywalkowadla osób 
niepełosparwnych

93

5 014,56000,00005 014,5600szt.cegła budowlana pełna94
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Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu  
dla osób niepełnosprawnych. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 21
Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
833,06400,0000833,0640kgcement portlandzki 35 bez 

dodatków
95

465,06000,0000465,0600kgwapno suchogaszone96
5,47850,00005,4785m3piasek do zapraw97
2,33560,00002,3356m3woda z rurociągu98
0,22250,00000,2225tcement portlandzki z dodatkami 2599
0,28230,00000,2823twapno suchogaszone100
1,28340,00001,2834szt.kratki wentylacyjne z blachy 

stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm
101

1,28340,00001,2834szt.narożniki ochronne typ 'Wema'102
1,15020,00001,1502m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 

kl.II
103

1,12360,00001,1236m3drewno na stemple (okrągłe) iglaste 
korowane śr. 6 do 20 cm

104

0,28620,00000,2862m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-
III

105

79,76500,000079,7650kgklamry ciesielskie106
0,03720,00000,0372m3deski iglaste obrzynane 28-45 mm 

kl.III
107

0,40800,00000,4080m3tlen techniczny gat. I 99,5-98 %108
0,40180,00000,4018m3deski iglaste obrzynane gr.25 mm 

kl.III
109

33,54000,000033,5400kgdrut stalowy okrągły110
1 243,81210,00001 243,8121m2płytki kamionkowe GRES111
7 710,68460,00007 710,6846kgzaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 

mieszanka
112

374,16070,0000374,1607kgzaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka

113

272,48550,0000272,4855dm3preparat gruntujący "CERESIT CT 
17"

114

38,43000,000038,4300dm3emulsja hydroizolacyjna bitumiczna 
modyfikowana

115

76,07550,000076,0755m2blacha powlekana płaska116
1 335,22500,00001 335,2250szt.wkręty samogwintujące typu SW do 

blach
117

0,08820,00000,0882m3zaprawa cementowa M 80118
85,56200,000085,5620kgblacha z cynku 0.60 mm119

2,00000,00002,0000kpl.uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane

120

10,42800,000010,4280kpl.uchwyty do rur spustowych 
ocynkowane

121

17,88500,000017,8850dm3preparat przeciwgrzybowy do 
podłoży mineralnych (CT99)

122

71,54000,000071,5400dm3preparat wzmacniający podłoże 
(CT17)

123

2 106,02130,00002 106,0213kgzaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych (CT85)

124

25,03900,000025,0390m3płyty styropianowe125
1 929,61600,00001 929,6160szt.dyble plastikowe "z grzybkami"126

216,84180,0000216,8418m2siatka z włókna szklanego127
53,65500,000053,6550dm3farba gruntująca128

715,40000,0000715,4000kgsucha mieszanka tynkarska 
mineralna o grubości ziarna do 3,5 
mm (CT35)

129

62,59750,000062,5975kgfarba silikonowa "ISPOSAN"130
1,46400,00001,4640m3płyty styropianowe 12 cm131
0,02100,00000,0210m3zaprawa cementowa m. 50132
7,00000,00007,0000szt.nadproża prefabrykowane133

724,92430,0000724,9243m2płyty gipsowo-kartonowe134
534,89560,0000534,8956mkształtowniki stalowe profilowane U135

1 442,81050,00001 442,8105mkształtowniki stalowe profilowane C136
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WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
2 857,46860,00002 857,4686szt.kołki do wstrzeliwania z nabojami137

19 537,76560,000019 537,7656szt.blachowkręty138
1,40760,00001,4076tgips budowlany szpachlowy139

724,92430,0000724,9243m2płyty z wełny mineralnej140
2 552,01510,00002 552,0151mtaśma141

0,91500,00000,9150m3woda142
724,92430,0000724,9243m2płyty gipsowo-kartonowe 

wodoodporne
143

36,71000,000036,7100m2okna rozwieralno-uchylnych z 
tworzyw z nawiewnikami

144

34,32000,000034,3200m2okna nieotwieralne z tworzyw145
6,32000,00006,3200m2okna nieotwieralne z tworzyw ze 

szkłem weneckim z ramą w kolorze 
zielonym

146

783,24000,0000783,2400mlistwy przyścienne z polichlorku 
winylu

147

2,92800,00002,9280kgklej Pronivin148
658,79600,0000658,7960m2wykładzina podłogowa z PCV bez 

warstwy izolacyjnej
149

362,64000,0000362,6400kgklej winylowy150
60,44000,000060,4400kgpasta podłogowa bezbarwna151

3,51910,00003,5191kgklej kostny152
2 111,43000,00002 111,4300kgszpachlówka gipsowa z dodatkami 

farby emulsyjnej
153

106,44000,0000106,4400szt.kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 
160 mm

154

18,12000,000018,1200mrury PCV przepustowe o śr. 160 
mm

155

120,80000,0000120,8000szt.uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 
160 mm

156

172,05000,0000172,0500mrury PCV kanalizacyjne kielichowe 
o śr. 110 mm

157

231,90000,0000231,9000szt.kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 
110 mm

158

22,20000,000022,2000mrury PCV przepustowe o śr. 110 
mm

159

187,00000,0000187,0000szt.uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 
110 mm

160

9,03000,00009,0300mrury PCV przepustowe o śr. 50 mm161
583,20000,0000583,2000mrury z polietylenu o śr. zewnętrznej 

25 mm
162

356,40000,0000356,4000szt.kształtki z polietylenu o śr. 
zewnętrznej 25 mm

163

675,00000,0000675,0000szt.uchwyty do rurociągów z tworzyw 
sztucznych o śr. zewnętrznej 25 
mm

164

715,00000,0000715,0000mrury z polietylenu o śr. zewnętrznej 
20 mm

165

1 007,00000,00001 007,0000szt.kształtki z polietylenu o śr. 
zewnętrznej 20 mm

166

187,92000,0000187,9200mrury z polietylenu o śr. zewnętrznej 
40 mm

167

81,78000,000081,7800szt.kształtki z polietylenu o śr. 
zewnętrznej 40 mm

168

174,00000,0000174,0000szt.uchwyty do rurociągów z tworzyw 
sztucznych o śr. zewnętrznej 40 
mm

169

210,00000,0000210,0000szt.kształtki z polietylenu (gwintowane) 
o śr. zewnętrznej 20 mm

170

72,00000,000072,0000szt.zawory do WC i pisuarów171
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WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
144,00000,0000144,0000szt.kształtki PCV ciśnieniowe 

(gwintowane) o śr. nominalnej 15 
mm

172

18,00000,000018,0000mrury z polipropylenu śr.20 mm173
5,40000,00005,4000szt.kształtki z polipropylenu

(gwintowane)śr.20 mm
174

209,00000,0000209,0000mrury z polietylenu o śr. zewnętrznej 
15 mm

175

110,20000,0000110,2000szt.kształtki z polietylenu o śr. 
zewnętrznej 15 mm

176

20,00000,000020,0000szt.zawory kulowe o śr. nominalnej 20 
mm

177

40,00000,000040,0000szt.kształtki PCV ciśnieniowe 
(gwintowane) o śr. nominalnej 20 
mm

178

4,00000,00004,0000szt.zawory kulowe o śr. nominalnej 25 
mm

179

8,00000,00008,0000szt.kształtki PCV ciśnieniowe 
(gwintowane) o śr. nominalnej 25 
mm

180

7,00000,00007,0000szt.szafki hydrantowe wnękowe181
71,40000,000071,4000mrury stalowe ze szwem 

przewodowe gwintowane 
ocynkowane o śr. nominalnej 40 
mm

182

49,70000,000049,7000szt.łączniki z żeliwa ciągliwego 
ocynkowane o śr. nominalnej 40 
mm

183

29,40000,000029,4000szt.uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 
mm

184

4,00000,00004,0000mrury stalowe ze szwem gwintowane 
ocynkowane śr.15 mm

185

1,20000,00001,2000szt.łączniki z żeliwa ciągliwego 
ocynkowane śr.15 mm

186

216,00000,0000216,0000mrury z polietylenu o śr. zewnętrznej 
32 mm

187

122,00000,0000122,0000szt.kształtki z polietylenu o śr. 
zewnętrznej 32 mm

188

222,00000,0000222,0000szt.uchwyty do rurociągów z tworzyw 
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 
mm

189

198,00000,0000198,0000szt.kształtki z polipropylenu 
(gwintowane) o śr. zewn. 20 mm

190

99,00000,000099,0000szt.złączki mosiężne do grzejników o 
śr. zewn. 15 mm

191

99,00000,000099,0000szt.tarczki ochronne192
6,00000,00006,0000szt.grzejniki stalowe dwupłytowe z 

kompletem zawieszeń 0,5 kW
193

144,00000,0000144,0000szt.uchwyty do grzejników194
23,00000,000023,0000szt.grzejniki stalowe dwupłytowe z 

kompletem zawieszeń 0,85 kW
195

3,00000,00003,0000szt.grzejniki stalowe dwupłytowe z 
kompletem zawieszeń 1,0 kW

196

2,00000,00002,0000szt.grzejniki stalowe dwupłytowe z 
kompletem zawieszeń 1,1 kW

197

20,00000,000020,0000szt.grzejniki stalowe dwupłytowe z 
kompletem zawieszeń 1,4 kW

198

2,00000,00002,0000szt.grzejniki stalowe dwupłytowe z 
kompletem zawieszeń 1,5 kW

199

4,00000,00004,0000szt.grzejniki stalowe dwupłytowe z 
kompletem zawieszeń 1,6 kW

200

3,00000,00003,0000szt.grzejniki stalowe dwupłytowe z 
kompletem zawieszeń 1,8 kW

201
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99,00000,000099,0000kpl.zawory grzejnikowe termostatyczne 

o podwójnej regulacji proste lub 
kątowe, mosiężne z głowicami 
termostatycznymi 20 mm

202

101,97000,0000101,9700szt.kształtki Hep2O z gwintem 20x3/4"203
99,00000,000099,0000szt.tuleje wspomagające 22 mm204
99,00000,000099,0000szt.zawory powrotne proste lub kątowe, 

mosiężne 15 mm
205

101,97000,0000101,9700szt.kształtki Hep2O z gwintem 15x1/2"206
99,00000,000099,0000szt.tuleje wspomagające 15 mm207

649,00000,0000649,0000motuliny Thermaflex  gr. 20 mm208
34,20300,000034,2030dm3klej Thermaflex 474209

230,74200,0000230,7420mtaśma Thermatape FR 3x50 mm210
8 880,00000,00008 880,0000szt.klipsy montażowe Thermaclips211

979,00000,0000979,0000motuliny Thermaflex gr. 30 mm212
36,00000,000036,0000szt.grzejniki łazienkowe 400W z 

grzałka elektryczną 300W
213

20,80000,000020,8000mkable YLY 5x16 mm2214
109,20000,0000109,2000mkable YLY 5x10 mm2215

0,57300,00000,5730tcement portlandzki CEM 1216
3,30000,00003,3000m3piasek do betonów217
0,48000,00000,4800m3ciasto wapienne (wapno gaszone)218

10,00000,000010,0000szt.końcówki kablowe K16219
40,00000,000040,0000szt.końcówki kablowe K10220

1,00000,00001,0000szt.Tablica Rozdzielcza T1221
1,00000,00001,0000szt.Tablica Rozdzielcza T2222
1,00000,00001,0000szt.Tablica Rozdzielcza T3223

12,00000,000012,0000sztoprawy Monitor AW2224
3,00000,00003,0000sztoprawy Monitor AW1225
3,00000,00003,0000sztoprawy Monitor AW4226
1,83550,00001,8355kgpianka poliuretanowa227

36,71000,000036,7100sztklapa oddymiającap. czynna 1,2m2228
RAZEM
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