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Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacją hydrantową w budynku MOSiR w Knurowie  
przy ul. Górniczej 2 

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

kplNiezbędne roboty budowlane do wykonania instalacji  
hydrantowej -  przejścia przez przegrody budowlane,  
rozebranie i odtworzenie elementów przegród 
budowlanych kolidujących z proj. instalacją, rozebranie  
elementów istn. kanalizacji kolidującej z projektowaną,  
koszt utylizacji odpadów, koszt tymczasowych rusztowań i 
podestów

kalk. własna
1

d.1

1,000kpl1

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych  (wraz z kształtkami, kompensatorami,  
obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0106-07

2
d.1

145,000m145

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych  (wraz z kształtkami, kompensatorami,  
obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0106-06

3
d.1

15,000m15

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych  (wraz z kształtkami, kompensatorami,  
obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0106-04

4
d.1

85,000m85

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

KNR-W 2-15 
0126-04

5
d.1

245,000mpoz.2 + poz.3 + poz.4

prób
.

Obmiar dodatkowy

1,000prób
.

1

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych
obmiar j.w.

KNR 2-15 
WACETOB 

128-2

6
d.1

245,000mpoz.2 + poz.3 + poz.4

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych 
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0115-04

7
d.1

12,000szt.12

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm (gwintowane)

KNR-W 2-15 
0130-06

8
d.1

3,000szt.3

sztDostarczenie i montaż: zaślepka gwintowana 2" na 
rurociąg stalowy DN50kalk. własna

9
d.1

3,000szt3
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Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacją hydrantową w budynku MOSiR w Knurowie  
przy ul. Górniczej 2 

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

kplNiezbędne roboty budowlane do wykonania instalacji  
wodociągowej -  przejścia przez przegrody budowlane,  
rozebranie i odtworzenie elementów przegród 
budowlanych kolidujących z proj. instalacją, rozebranie  
elementów istn. kanalizacji kolidującej z projektowaną,  
koszt utylizacji odpadów, koszt tymczasowych rusztowań i 
podestów

kalk. własna
10

d.2

1,000kpl1

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 3P N 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 110 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0112-08

11
d.2

97,000m97,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 3 PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 90 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0112-08

12
d.2

4,000m4,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 3 PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 75 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0112-07

13
d.2

3,000m3,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 3 PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 63 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0112-06

14
d.2

38,000m38,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 3 PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 50 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR 2-15 
WACETOB 

112-5

15
d.2

7,000m7,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 3 PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 40 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0112-04

16
d.2

37,000m37,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 3 PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 32 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR 2-15 
WACETOB 

112-3

17
d.2

34,000m34,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych  PP-R typ 3 PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR 2-15 
WACETOB 

112-2

18
d.2

27,000m27,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych  PP-R typ 3 PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR 2-15 
WACETOB 

112-1

19
d.2

28,000m28,0
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Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacją hydrantową w budynku MOSiR w Knurowie  
przy ul. Górniczej 2 

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

mRurociągi z tworzyw sztucznych  PP-R typ 3 PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 16 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR 2-15 
WACETOB 

112-1

20
d.2

158,000m158,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 2 stabi PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 90 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0112-08

21
d.2

12,000m12,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 2 stabi PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 75 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0112-07

22
d.2

1,500m1,5

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 2 stabi  PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 63 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0112-06

23
d.2

12,000m12,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 2 stabi  PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 50 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR 2-15 
WACETOB 

112-5

24
d.2

35,000m35,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 2 stabi  PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 40 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR-W 2-15 
0112-04

25
d.2

27,000m27,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych PP-R typ 2 stabi  PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 32 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR 2-15 
WACETOB 

112-3

26
d.2

24,000m24,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych  PP-R typ 2 stabi  PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR 2-15 
WACETOB 

112-2

27
d.2

27,000m27,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych  PP-R typ 2 stabi  PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR 2-15 
WACETOB 

112-1

28
d.2

77,000m77,0

mRurociągi z tworzyw sztucznych  PP-R typ 2 stabi  PN 16 o 
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 16 mm (wraz z 
kształtkami, kompensatorami, obejmami/wspornikami)

KNR 2-15 
WACETOB 

112-1

29
d.2

302,000m302,0

Norma Expert  Wersja: 5.6.100.10  Nr seryjny: 3726
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Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacją hydrantową w budynku MOSiR w Knurowie  
przy ul. Górniczej 2 

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

szt.Zawory  kulowe odcinające  instalacji wodociągowych z rur  
z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15 mm G3/8" 
PN16

KNR-W 2-15 
0132-01

30
d.2

11,000szt.11

szt.Zawory  kulowe odcinające  instalacji wodociągowych z rur  
z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15 mm G1/2" 
PN16

KNR-W 2-15 
0132-01

31
d.2

7,000szt.7

sztZawory  kulowe odcinające  instalacji wodociągowych z rur  
z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20 mm G3/4" 
PN16

KNR 2-15 
WACETOB 

132-2

32
d.2

3,000szt3

sztZawory  kulowe odcinające instalacji wodociągowych z rur  
z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm G1" 
PN16

KNR 2-15 
WACETOB 

132-3

33
d.2

2,000szt2

szt.Zawory  kulowe odcinające instalacji wodociągowych z rur  
z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 32 mm G5/4" 
PN16

KNR-W 2-15 
0132-04

34
d.2

1,000szt.1

sztZawory  kulowe odcinające instalacji wodociągowych z rur  
z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 40 mm G3/2" 
PN16

KNR 2-15 
WACETOB 

132-5

35
d.2

4,000szt4

sztZawory  kulowy odcinający instalacji wodociągowych z rur  
z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 50 mm G2" 
PN16

KNR 2-15 
WACETOB 

132-6

36
d.2

2,000szt2

szt.Zawory  kulowy odcinający instalacji wodociągowych z rur  
z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 65 mm G5/2" 
PN16

KNR-W 2-15 
0132-07

37
d.2

1,000szt.1

sztDostarczenie i montaż: Mieszacz termostatyczny  dn 16 
mmkalk. własna

38
d.2

1,000szt1

sztDostarczenie i montaż: Mieszacz termostatyczny  dn 40 
mmkalk. własna

39
d.2

3,000szt3

sztDostarczenie i montaż: Mieszacz termostatyczny  dn 50 
mmkalk. własna

40
d.2

1,000szt1

sztDostarczenie i montaż: Elektryczny pojemnościowy 
ogrzewacz wody PSH-30Si N=2,0 kW 1-230 V V=30 lkalk. własna

41
d.2

4,000szt4

szt.Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami 
o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0137-03

42
d.2

23,000szt.23
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Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacją hydrantową w budynku MOSiR w Knurowie  
przy ul. Górniczej 2 

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

szt.Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0137-02

43
d.2

1,000szt.1

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. 
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0137-09

44
d.2

1,000szt.1

sztDodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy 
zewnętrznej 16 mm

KNR 2-15 
WACETOB 

116-1

45
d.2

70,000szt35 * 2umywalka

24,000szt24 * 1natrysk

10,000szt10 * 1pisuar

1,000szt1dozownik

3,000szt3 * 1zawór czerp

sztDodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o 
połączeniu elastycznym z tworzywa o średnicy 
zewnętrznej 16 mm

KNR 2-15 
WACETOB 

116-7

46
d.2

1,000szt1pralka

21,000szt21 * 1ustęp

8,000szt4 * 2podgrzewacz

mIzolacja rurociągów śr.do 20 mm otulinami PUR  w 
plaszczu z foli PVC gr.do 20 mm

KNR 0-34 
0103-07
analogia

47
d.2

565,000mpoz.20 + poz.19 + poz.28 + poz.29

mIzolacja rurociągów śr.25 mm otulinami PUR  w plaszczu z 
foli PVC gr.30 mm

KNR 0-34 
0103-08
analogia

48
d.2

54,000mpoz.18 + poz.27

mIzolacja rurociągów śr.32 mm otulinami PUR  w plaszczu z 
foli PVC gr.30 mm

KNR 0-34 
0103-16
analogia

49
d.2

58,000mpoz.17 + poz.26

mIzolacja rurociągów śr.40 mm otulinami PUR  w plaszczu z 
foli PVC gr.40 mm

KNR 0-34 
0103-16
analogia

50
d.2

64,000mpoz.16 + poz.25

mIzolacja rurociągów śr.50 mm otulinami PUR  w plaszczu z 
foli PVC gr.50 mm

KNR 0-34 
0103-17
analogia

51
d.2

42,000mpoz.15 + poz.24

mIzolacja rurociągów śr.65 mm otulinami PUR  w plaszczu z 
foli PVC gr.65 mm

KNR 0-34 
0103-17
analogia

52
d.2

50,000mpoz.14 + poz.23

mIzolacja rurociągów śr.75 mm otulinami PUR  w plaszczu z 
foli PVC gr.75 mm

KNR 0-34 
0103-17
analogia

53
d.2

4,500mpoz.13 + poz.22
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kplNiezbędne roboty budowlane do wykonania instalacji  
kanalizacji sanitarnej -  przejścia przez przegrody  
budowlane, rozebranie i odtworzenie elementów przegród  
budowlanych kolidujących z proj. instalacją, rozebranie  
elementów istn. kanalizacji kolidującej z projektowaną,  
koszt robót ziemnych wew. budynku koszt utylizacji 
odpadów, koszt tymczasowych rusztowań i podestów

kalk. własna
60

d.3

1,000kpl1

mRurociągi Z HT-PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w 
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-04

61
d.3

84,030m4,8 + 5,0 + 5,1 + 4,95 + 4,5 + 5,16 + 6,28 + 9,44 + 7,91 +  
0,52 + 1,23 + 2,17 + 2,85 + 3,61 + 4,08 + 1,75 + 6,5 + 4,55  
+ 0,7 + 2,33 + 0,6

mRurociągi z HT-PVC kanalizacyjne na ścianach budynków 
niemieszkalnych, o średnicy 160 mm, połączenia 
wciskowe

KNR-W 2-15 
0208-04

62
d.3

80,970m165 - poz.61

mRurociągi z HT-PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w 
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-03

63
d.3

57,810m1,0 + 1,11 + 1,3 + 1,5 + 5,92 + 5,98 + 1,9 + 4,1 + 1,4 + 0,7  
+ 9,37 + 0,47 + 0,58 + 1,7 + 1,31 + 5,89 + 6,04 + 4,0 +  
0,74 + 0,74 + 2,06

mRurociągi z HT-PVC kanalizacyjne na ścianach budynków 
niemieszkalnych, o średnicy 110 mm, połączenia 
wciskowe

KNR 2-15 
WACETOB 

208-3

64
d.3

442,190m400 + 100 - poz.63

Norma Expert  Wersja: 5.6.100.10  Nr seryjny: 3726
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

mIzolacja rurociągów śr.90 mm otulinami PUR  w plaszczu z 
foli PVC gr.80 mm

KNR 0-34 
0103-18
analogia

54
d.2

16,000mpoz.12 + poz.21

mIzolacja rurociągów śr.110 mm otulinami PUR  w plaszczu 
z foli PVC gr.100 mm

KNR 0-34 
0103-18
analogia

55
d.2

97,000mpoz.11

mPróba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)

KNR 2-15 
0110-04

56
d.2

833,000mpoz.14 + poz.15 + poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 +  
poz.20 + poz.23 + poz.24 + poz.25 + poz.26 + poz.27 +  
poz.28 + poz.29

mPróba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 150 mm)

KNR 2-15 
0110-05

57
d.2

117,500mpoz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.21 + poz.22

mDezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0128-02
analogia

58
d.2

950,500mpoz.56 + poz.57

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0128-02

59
d.2

950,500mpoz.56 + poz.57
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

mRurociągi z HT-PVC kanalizacyjne na ścianach budynków 
niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia wciskowe

KNR 2-15 
WACETOB 

208-1

65
d.3

385,000m345,0 + 40,0

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0222-03

66
d.3

3,000szt.3

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

KNR-W 2-15 
0222-02

67
d.3

9,000szt.9

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0222-01

68
d.3

5,000szt.5

szt.Zawór powietrzny MaxiVent fi110KNR-W 2-15 
0222-02
analogia

69
d.3

3,000szt.3

szt.Zawór powietrzny Mini vent fi50KNR-W 2-15 
0222-01
analogia

70
d.3

13,000szt.13

kplUmywalki pojedyncze 40  z syfonem butelkowymKNR 2-15 
WACETOB 

230-1

71
d.3

2,000kpl2

kpl.Postument porcelanowy do umywalekKNR-W 2-15 
0230-05

72
d.3

2,000kpl.poz.71

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

73
d.3

1,000kpl.1

kpl.Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującymKNR-W 2-15 
0234-02

74
d.3

1,000kpl.1

szt.Wpust podłogowy z PP DN50 z syfonemKNR-W 2-15 
0218-01

75
d.3

34,000szt.34

szt.Wpust podłogowy z PP DN100 z syfonemKNR-W 2-15 
0218-01

76
d.3

13,000szt.13

sztDostarczenie i montaż: Kanał odpływowy 12x54, 5x2 cm 
porcelanowykalk. własna

77
d.3

328,000szt328

sztDostarczenie i montaż: Kanał odpływowy kątowy 12x54, 
5x2 cm porcelanowykalk. własna

78
d.3

328,000szt328
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

sztDostarczenie i montaż: Perforowany kanał odpływowy 
12x54, 5x2 cm porcelanowykalk. własna

79
d.3

34,000szt34

sztDostarczenie i montaż: Odpływ z stali nierdzewnej 50 mm
kalk. własna

80
d.3

34,000szt34

pode
jść

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o 
średnicy 100 mm wciskowych

KNR 2-15 
WACETOB 

211-3

81
d.3

44,000pode
jść

44

pode
jść

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o 
średnicy 50 mm wciskowych

KNR 2-15 
WACETOB 

211-1

82
d.3

131,000pode
jść

131
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