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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 
 
1.  Przedmiot opracowania 
 Kosztorys inwestorski na roboty sanitarne związane z modernizacją technologii węzła 
energetycznego – pompy ciepła dla budynku „Zagroda Anny Kotsch”, na podstawie dokumentacji 
projektowej opracowanej przez Firmę Usługową „SJ – System” ze Słupska. 
 
2. Adres inwestycji: 
KIuki działka nr 129 
76-214 Smołdzino 
 
3. Inwestor 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 

 
4. Zakres planowanych robót: 
1/ Modernizacja technologii węzła energetycznego w zakresie: 
 - wykonanie fundamentu pod pompę ciepła, 
 - montaż pompy ciepła (z demontażu), 
 - montaż podgrzewacza odpływu kondensatu, 
 - montaż zbiornika buforowego z grzałką, 
 - montaż sterownika pracy pompy ciepła, 
 - montaż pomp,  
 - montaż naczynia wzbiorczego, 
 - montaż filtrów siatkowych, 
 - montaż manometru i termomanometrów, 
 - montaż zaworów odcinających i zwrotnych. 
2/ Wykonanie przyłącza c.o. w zakresie: 
 - wykonanie wykopu pod rurociąg, 
 - wykonanie z piasku podsypki, obsypki i nad sypki,   
 - ułożenie rur preizolowanych typu Duo 2x40/126, 
 - zasypanie rurociągu, 
 - rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu. 
3/ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w zakresie: 
 - demontaż cokołów przypodłogowych , 
 - ułożenie rur wielowarstwowych, 
 - wykonanie podejść pod grzejniki, 
 - montaż stalowych grzejników trzypłytowych, 
 - wykonie prób szczelności instalacji i grzejników, 
 - wykonanie regulacji instalacji, 
 - zabudowanie płytami OSB rur instalacji c.o. 
   
5. Założenia wyjściowe do kosztorysowania: 
- dokumentacja uzupełniająca budynku wykonana przez Firmę Usługową   „SJ – System” ze Słupska. 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie 



pomorskim w IV kwartale 2021 roku. 

Pozycje kosztorysowe obliczone na podstawie normy indywidualnej scalonej w swoim zakresie 
obejmują wszystkie czynności potrzebne do wykonania kompletnego zadania szczegółowo 
opisanego w dokumentacji projektowej. W zakres tego typu prac, w grę wchodzą KNR 
wielobranżowe, które trudno razem ze sobą połączyć w przypadku tak zróżnicowanego zakresu 
prac. 

6. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót 
budowlanych, opracowaną w oparciu o dokumentację projektową, przy założeniu przeciętnych 
warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce 
obiektu i STWiORB. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami 
przybliżonymi i uśrednionymi mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od 
zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii wykonania robót. W Przypadku, 
gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robót wskazują dla niektórych materiałów znaki towarowe 
lub pochodzenie – nadmienia się, że wszystkie użyte w opisie technicznym nazwy produktów jak i 
znaków towarowych mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych i 
jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych, pod warunkiem 
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej, SIWZ i opisie 
przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
Publicznych – tekst jednolity z 2018r. Dz. U. Nr 2018, poz. 1986 z późn. zm). Kosztorys inwestorski 
sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej, która została uzgodniona i zaakceptowana 
przez Zamawiającego. „Założenia wyjściowe do kosztorysowania są zgodne ze Środowiskowymi 
metodami kosztorysowania robót budowlanych ….”                                                                     
Opracował: 
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 1  Centralne ogrzewanie

 1  41,900 KNR 4-01 WACETOB 815-7
 ANALOGIA - Zerwanie cokołów przyściennych [R=0,4;M=0;S=0]

 m

 8,10+5,30+2,60+2,40+2,60+5,40+7,60+2,60+5,30  41,900

 2  120,000 KNNR 3 WACETOB 408-8
 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi o średnicy 
 60 mm - przejścia rur c.o.

 cm

 8*15  120,000

 3  15,600 KNNR 4 404-1
 Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych PE/Al/PE o połączeniach zaciskowych, na 
 ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 16 mm

 m

 (2,50+5,30)*2  15,600

 4  42,000 KNNR 4 404-1
 Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych PE/Al/PE o połączeniach zaciskowych, na 
 ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 20 mm

 m

 (6,20+4,60+8,10+2,10)*2  42,000

 5  23,000 KNNR 4 404-2
 Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych PE/Al/PE o połączeniach zaciskowych, na 
 ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 25 mm

 m

 (2,0+4,50+2,80+2,20)*2  23,000

 6  7,000 KNNR 4 404-3
 Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych PE/Al/PE o połączeniach zaciskowych, na 
 ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 32 mm

 m

 3,50*2  7,000

 7  2,000 KNNR 4 412-6
 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm

 szt

 8  2,000 KNNR 4 411-1
 Zawory przelotowe przed odpowietrznikami o połączeniach gwintowanych o średnicy 
 nominalnej 15 mm

 szt

 9  77,000 KNNR 4 406-5
 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych, 
 dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

 m

 15,60+37,80+18,60+5,0  77,000

 10  13,000 KNNR 4 429-1
 Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 20 mm

 kpl

 11  13,000 KNNR 4 412-1
 Zawór grzejnikowy przyłączeniowy kątowy o średnicy nominalnej 15 mm

 szt

 12  13,000 KNNR 4 418-11
 Grzejniki stalowe płytowe trzypłytowe o wysokości 600 i długości 1800 mm

 szt

 13  13,000 KNR 0-35 IGM  215-4
 Montaż głowic termostatycznych, zakres nastaw 6-28 st.C

 szt

 14  13,000 KNNR 4 436-1
 Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji

 urządzeń

 15  13,000 KNNR 4 436-2
 Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) bez regulacji

 urządzeń

 16  15,600 KNR 0-34 IGM  101-10
 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm, średnica zewnętrzna 
 rurociągu 18 mm

 m

 17  37,800 KNR 0-34 IGM  101-10
 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm, średnica zewnętrzna 
 rurociągu 20 mm

 m

 18  18,600 KNR 0-34 IGM  101-11
 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm, średnica rurociągu 25 mm

 m
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 19  5,000 KNR 0-34 IGM  101-11
 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm, średnica rurociągu 32 mm

 m

 20  8,380 KNR 2-02 WACETOB 2004-7
 ANALOGIA - Obudowa rurociągów płytami OSB na rusztach metalowych pojedynczych,

 m2

 (8,10+5,30+2,60+2,40+2,60+5,40+7,60+2,60+5,30)*(0,15+0,05)  8,380

 21  8,380 KNR 4-01 WACETOB 1217-3
 Malowanie olejne listew przyściennych - pomalowanie dwukrotne

 m

 22  41,900 KNR 4-01 WACETOB 1207-2
 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne

 m

 2  Przyłącze c.o.

 23  23,320 KNR 2-01 WACETOB 212-4
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 
 0.25 m3, kat.gruntu III

 m3

 26,50*1,10*0,80  23,320

 24  2,120 KNR 2-18 WACETOB 511-1
 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.10 cm

 m3

 26,50*0,80*0,10  2,120

 25  28,500 KNNR 4 2301-4
 Montaż rur preizolowanych DUO 2x40x3,7/126 mm [R=2]

 m

 26  2,000  1-1
 Nasuwka końcowa End Cap

 szt

 27  2,000  1-2
 Przejście szczelne do rur preizolowanych fi 126 mm

 szt

 28  1,000 KNR 2-19 WACETOB 217-4
 Przejście przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25 cm dla przyłącza c.o. z 
 rury DUO 2x40/126mm

 przejście

 29  3,180 KNR 2-18 WACETOB 511-2
 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.15 cm - obsypka

 m3

 26,50*0,80*0,15  3,180

 30  4,240 KNR 2-18 WACETOB 511-3
 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.20 cm

 m3

 26,50*0,80*0,20  4,240

 31  13,780 KNR 2-01 WACETOB 222-2
 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, 
 kat.gruntu III

 m3

 23,320-2,120-3,180-4,240  13,780

 32  9,540 KNR 2-01 WACETOB 410-1
 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, kat.gruntu I-IV - do
 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na dł.1 m wykopu

 m3

 23,320-13,780  9,540

 33  2,000 KNR 4-01 WACETOB 415-5
 Wymiana elementów podłóg z desek - białych podłóg z desek podłogowych o gr.25 mm
 - rozebranie uzupełnienie podłogi po wprowadzenie przyłącza c.o.

 m2

 3  Montaż pompy ciepła

 34  1,440 KNR 2-31 101-1
 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 
 20 cm, grunt kat.I-IV

 m2

 1,20*1,20  1,440
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 35  0,144 KNR 2-02 WACETOB 1103-1
 Podkłady z materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
 publicznej z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

 m3

 1,20*1,20*0,10  0,144

 36  0,144 KNR 2-02 WACETOB 1101-1
 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
 transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

 m3

 37  0,200 KNR 2-02 WACETOB 205-1
 Płyty fundamentowe

 m3

 1,0*1,0*0,20  0,200

 38  1,000 KNR 4-02 WACETOB 422-7
 ANALOGIA - Przewiezienie pompy ciepła, przegląd i konserwacja przed montażem

 szt

 39  1,000 KNNR 4 503-7
 ANALOGIA - montaż pompy ciepła (z demontażu)

 kpl

 40  1,000 KNR 2-17 WACETOB 138-5
 ANALOGIA - osłony przeciwdeszczowe pomp ciepła

 szt

 41  1,000 KNR 2-15 WACETOB 143-4
 Podgrzewacz odpływu kondensatu

 kpl

 42  1,000 KNR 2-15 WACETOB 411-4
 Kompensator drgań KOMP 40

 szt

 43  1,000 KNR 2-15 WACETOB 144-2
 Zbiornik buforowy z grzałką o pojemności 300 dm3

 szt

 44  1,000 KNR 5-04 304-1
 Montaż  sterownika pompy ciepła

 szt

 45  1,000 KNR 7-07 WACETOB 101-1
 Montaż pompy obiegu ładowania bufora z pompy ciepła G=2,4 m3/h, Hp 25kPa

 kpl

 46  1,000 KNR 7-07 WACETOB 101-1
 Montaż pompy c.o. G=1,9 m3/h, Hp 15kPa

 kpl

 47  1,000 KNR 2-15 WACETOB 130-2
 Zawór kołpakowy naczynia o średnicy nominalnej 20 mm

 szt

 48  1,000 KNR 2-15 WACETOB 509-1
 Naczynia wzbiorcze o pojemności 50 dm3

 szt

 49  1,000 KNR 2-15 WACETOB 526-1
 Zawór bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm, 2,5 bar

 szt

 50  12,000 KNR 2-15 WACETOB 403-4
 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach o średnicy 
 nominalnej 32 mm

 m

 51  12,000 KNR 0-34 IGM  101-11
 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm, średnica rurociągu 32 mm

 m

 52  10,000 KNR 2-15 WACETOB 411-4
 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm

 szt

 53  4,000 KNR 2-15 WACETOB 411-3
 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm

 szt

 54  3,000 KNR 2-15 WACETOB 411-2
 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm

 szt

 55  4,000 KNR 2-15 WACETOB 411-4
 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm

 szt

 56  3,000 KNR 2-15 WACETOB 411-4
 Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm

 szt

 57  1,000 KNR 2-15 WACETOB 530-2
 Manometr fi 80 pmax=4,0 bar

 szt
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 58  6,000 KNR 2-15 WACETOB 530-2
 Termomanometr fi 80 pmax=4,0 bar, tmax=120 stC

 szt

 59  4,000 KNNR 4 412-6
 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm

 szt

 60  4,000 KNNR 4 411-1
 Zawory przelotowe przed odpowietrznikami o połączeniach gwintowanych o średnicy 
 nominalnej 15 mm

 szt

 61  40,000 KNR 0-34 IGM  101-19
 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S), średnica zewnętrzna 
 rurociągu 28-48 mm

 m

 62  1,000  1-1
 Regulacja, sprawdzenie,okablowanie i rozruch pompy ciepła 

 kpl

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


