
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie�

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa centrum medycznego dla Chojnowa z zakupem spacjalistycznego sprz�tru medycznego
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Kazimierza Wielkiego, dz nr 212/2, 212/9, 473/1, 214/8, obr�b 4 Chojnów, 59-225 Chojnów 
INWESTOR   :     Przychodnia rejonowa w Chojnowie
ADRES INWESTORA   :     59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12
BRAN�A   :     Sanitarna - instalacja gazu

SPORZ�DZIŁ KALKULACJE   :     K.Mazurek
DATA OPRACOWANIA   :     2017-09

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wycen� sporz�dzon� dla  okre�lenia szacunkowej warto�ci robót budowlanych, opracowan� w oparciu o projekt budowlany,
przy zało�eniu przeci�tnych warunków wykonania robót  i wybranych rozwi�za� technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.
 Ilo�ci obmiarowe jak równie� zestawienia materiałów s� ilo�ciami przybli�onymi i u�rednionymi i mog� ró�ni� si� od ilo�ci rzeczywistych w zale�no�ci
od zastosowanych rozwi�za� materiałowych oraz przyj�tych wykonania robót.
 Przed zamówieniem materiałów ilo�ci okre�lone w zestawieniu materiałów nale�y ka�dorazowo zweryfikowa� na budowie.
 Kosztorys nale�y rozpatrywa� ł�cznie z dokumentacj� projektow�. 
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2017-09-Rejonowa Przychodnia Zdrowia w Chojnowie - instalacja gazowa-p.athOBMIAR

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

1 45333000-0 INSTALACJA GAZOWA
1

d.1
KNR-W 2-19
0216-01

Przej�cia gazoci�gu przez �ciany murowane grubo�ci 1 cegły dla przył�czy o �r. nomi-
nalnej 32 mm w tulejach z rur stalowych o �r. 50 mm

przej.

4 przej. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR-W 2-15
0304-04

Ruroci�gi w instalacjach gazowych stalowe o poł�czeniach spawanych o �r.nom. 32
mm na �cianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.7+0.4+2.9+1.5+9.15+2.5+6.37+27.3+0.67+3.5 m 55.990
RAZEM 55.990

3
d.1

KNR-W 2-15
0304-03

Ruroci�gi w instalacjach gazowych stalowe o poł�czeniach spawanych o �r.nom. 25
mm na �cianach w budynkach niemieszkalnych

m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

4
d.1

KNR 7-12
0201-04

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania miniowymi ruroci�gów o �r.zewn.do 57
mm

m2

3.14*(0.057*poz.2+0.033*poz.3) m2 10.073
RAZEM 10.073

5
d.1

KNR 7-12
0213-04

Malowanie p�dzlem emaliami chlorokauczukowymi ruroci�gów o �r.zewn.do 57 mm m2

poz.4 m2 10.073
RAZEM 10.073

6
d.1

KNR-W 2-15
0308-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podej�cia obustronnego do gazomierza o �rednicy
przył�cza 50 mm na �cianach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR-W 2-15
0312-03

Zawory kulowe gazowe przelotowe o �r. 25 mm o poł�czeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR-W 2-15
0312-03

Filtr do gazu o �r. 25 mm o poł�czeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 2-15
0519-02

Zawór elektromagnetyczny klapowy, pełnoprzelotowy  MAG-3, DN32 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewn�trznej na ci�nienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy ga-
zu w budynkach niemieszkalnych - �r.ruroci�gu do 65 mm

m

poz.2+poz.3 m 56.490
RAZEM 56.490

11
d.1

KNR 7-08
0402-04
analogia

Monta� detektora tlenku w�gla
Detektor dwuprogowy, tlenek w�gla

ukł.

1 ukł. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 7-08
0402-04
analogia

Monta� detektora metanu
Detektor dwuprogowy, metan

ukł.

1 ukł. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 7-08
0401-01
analogia

Elektryczny układ zdalnego przeniesienia wskaza� - monta� modułu alarmowego MD-
4 Z

ukł.

1 ukł. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 5-08
0313-04
analogia

Monta� na gotowym podło�u osprz�tu przeciwwybuchowego z podł�czeniem - przycis-
ków steruj�cych - sygnalizator akustycz. -optyczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR 5-08
0313-04
analogia

Monta� na gotowym podło�u osprz�tu przeciwwybuchowego z podł�czeniem - przycis-
ków steruj�cych - sygnalizator optyczny - lampka ostrzegawcza

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR-W 2-19
0217-01
analogia

Przej�cia - ognioochronne p.po�. przez �ciany z betonu �wirowego o grubo�ci do 25
cm dla ruroci�gów o �r.nom. 50 mm - np. Kaseta ogniochronna

przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 17777


