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Koszyce Wielkie Budynek Mieszkalny  - Instalacje wod - kan 

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Identyfikator kosztorysu: Koszyce Wielkie Budynek Mieszkalny  - 
Instalacje wod - kan.forte

1 Instalacja wewnętrzna wod - kan 

10 1,40KNR 4-01 212-1
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - posadzki betonowej

m3

20 3,40KNR 4-01 106-1
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku 
bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

30 2,60KNR 4-01 106-4
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię

m3

40 2,20KNR 4-01 106-3
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
zasypanie wykopów ziemią z ukopów

m3

50 1,60KNR 2-01  610-6
Podsypka i obsypka w gotowym suchym wykopie z piasku pod rur PVC

m3

60 1,40KNR 4-01 203-1
Uzupełnienie elementów z betonu monolitycznego - uzupełnienie posadzki 

m3

70 12,00KNR 2-15 WACETOB 203-4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o 
średnicy 160 mm, połączenia wciskowe

m

80 11,00KNR 2-15 205-2
Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm

m

90 12,00KNR 2-15 205-4
Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm

m

100 2,00KNR 2-15 209-6
Rury wywiewne o średnicy 110/160mm z PVC - z przejściem przez strop i dach 
z uszczelnieniem 

szt

110 2,00KNR 2-15 217-2
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, o średnicy 
zewnętrznej 110 mm

szt

120 2,00KNR 2-15 208-5
Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, 
łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm

podejście

130 8,00KNR 2-15 208-3
Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, 
łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm

podejście

140 14,00KNR 2-15 WACETOB 112-2
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm - zimna woda 

m

150 12,00KNR 2-15 WACETOB 112-1
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm - zimna woda 

m

160 6,00KNR 2-15 WACETOB 112-1
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 16 mm - zimna woda 

m

170 32,00KNR 2-15 WACETOB 127-3
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - 
rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach niemieszkalnych

m
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180 14,00KNR 0-34 IGM  101-6
Izolacja rurociągów otulinami  gr.14 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 25 

m

190 12,00KNR 0-34 IGM  101-6
Izolacja rurociągów otulinami  gr.14 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 20 

m

200 6,00KNR 0-34 IGM  101-6
Izolacja rurociągów otulinami  gr.14 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 16 

m

210 12,00KNR 2-15 112-1
Zawory odcinajace kulowe 

szt

220 2,00KNR 2-15 WACETOB 143-1
Urządzenia do podgrzewania wody elektryczne 50l 

kpl

230 32,00KNR 4-01 336-1
Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd 
poziomych o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły

m

240 12,00KNR 4-01 342-1
Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły

m

250 32,00KNR 4-01 324-1
Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno" o przekroju 
1/4x1/4 cegły

m

260 12,00KNR 4-01 325-1
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł o przekroju 
1/4x1/4 cegły

m

2 Przyłącza kanalizacji 

270 60,00KNR 2-01  217-4
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III

m3

280 20,00KNR 2-01  212-4
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - 
koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu IV

m3

290 40,00KNR 2-01  230-2
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 
10 m, kat.gruntu IV

m3

300 5,80KNR 2-01  610-6
Podsypka w gotowym suchym wykopie z piasku wykonywana z gotowego 
kruszywa gr. 15cm 

m3

3,5+2,3 5,80

310 12,00KNR 2-01  610-6
Obsypka w gotowym suchym wykopie z piasku wykonywana z gotowego 
kruszywa gr. 30cm

m3

7+5 12,00

320 6,00KNR 4-01 208-3
Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
gr.do 30 cm

szt

330 35,40KNR 2-18 WACETOB 408-2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 160 mm  
typ N 

m

340 21,10KNR 2-18 WACETOB 408-2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 160 mm  
typ N 

m

350 12,00KNR 2-19 WACETOB 306-11
Rury ochronne (osłonowe) z PCW  o średnicy nominalnej 225 mm

m

360 5,00KNR 2-18 WACETOB 517-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe  o średnicy 425 mm  H=1.5m

szt
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370 57,00KNR 2-18 804-1
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150 mm

m

3 Przyłącza  wody 

380 76,00KNR 2-01  217-4
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III

m3

390 64,00KNR 2-01  230-2
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 
10 m, kat.gruntu IV

m3

400 12,00KNR 2-01  212-4
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - 
koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu IV

m3

410 6,00KNR 2-01  610-6
Podsypka w gotowym suchym wykopie z piasku wykonywana z gotowego 
kruszywa gr. 15cm 

m3

6 6,00

420 6,00KNR 2-01  610-6
Obsypka w gotowym suchym wykopie z piasku wykonywana z gotowego 
kruszywa gr. 15cm

m3

6 6,00

430 6,00KNR 4-01 208-3
Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
gr.do 30 cm

szt

440 256,40KNR 2-18 WACETOB 109-1
Montaż z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy 32x3mm PE 100 RC SDR 
11

m

450 8,00KNR 4-01 208-3
Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
gr.do 30 cm

szt

460 8,00KNR 2-15 WACETOB 140-1
Wodomierz skrzydełkowy domowy o średnicy 15 mm - na konsoli 
wodomierzowej zawory kulowe 25mm - konsola na podporach wsporczych 

kpl

470 8,00KNR 2-15 WACETOB 134-3
Zawory antyskażeniowe typ EA  25mm 

szt

480 8,00KNR 2-15 112-1
Zawory 25mm spustowe

szt

490 16,00KNR 2-15 WACETOB 115-3
Złączka redukcyjna  25/15mm

szt

500 8,00KNR 2-19 WACETOB 303-3
Połączenia z pomocą kształtek  pe/stal  32/25mm

złącze

510 2,00KNR 2-15 WACETOB 527-3
Rozdzielacz z rur  stal. ocynkowanych 40 mm  l=64cm 

szt

520 1,28KNR 2-18 WACETOB 704-1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE o średnicy nominalnej 
90-110 mm

próba - 200 m

530 257,00KNR 2-18 WACETOB 707-1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm

m

540 257,00KNR 2-19 WACETOB 102-1
Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego  

m

----- Koniec wydruku -----


