
Temat: Obliczanie nakładów robocizny, materiałów i sprzętu n podstawie KNR.  19.05.2020 
 

 

Zadanie 1 
Wykonaj zestawienie nakładów robocizny, materiałów i sprzętu, dla roboty dotyczącej płukania i próby 
szczelności instalacji, uwzględnionej w przedmiarze z lekcji z dnia 05.05.2020, czyli  pkt. 18: 

Pkt 18. KNR t.0108 BOINTiE „INSTAL”analogia, Płukanie i próba szczelności instalacji  w m. 
 
Ilość roboty do wykonania obliczeń, to wartość obliczona w pkt. 18 w przedmiarze na wspomnianej lekcji, 
w metrach. 
 

 
Uwaga!!! Do wykonania zadania, wykorzystaj powyższą tablicę KNR, t.0108. Nakład łączny to nakład 
jednostkowy*ilość roboty dot. płukania i próby szczelności. Nakład jednostkowy – odczytać należy nakład z 
odpowiedniej kolumny i podzielić (w naszym przypadku) przez 100, bo są to nakłady na 100 m rurociągu. 

Musisz zwrócić uwagę jaką średnicę rur użyto w instalacji (wartość w przedmiarze) i wybrać odpowiednią 
kolumnę do odczytu. Instalacja jest wykonywana w budynku mieszkalnym. 

Lp. Wyszczególnienie – rodzaj 
nakładu j.m Nakłady jednostkowe/ 

(norma) 

Nakład 
łączny, 

j.m 

Płukanie instalacji 

1 Robotnicy r-g …….  r-g/m …….  r-g 

2 Rury miedziane stan twardy - - - 

3 Zawory przelotowe    



4 Złączki przejściowe    

5 Środek transportowy    

Próba szczelności instalacji 

Lp. Wyszczególnienie – rodzaj 
nakładu j.m Nakłady jednostkowe/ 

(norma) 

Nakład 
łączny, 

j.m 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 

Zadanie 2 
Wykonaj zestawienie nakładów robocizny, materiałów i sprzętu, dla roboty dotyczącej montażu 
podgrzewacza solarnego 300 litrów,  uwzględnionej w przedmiarze z lekcji z dnia 05.05.2020, czyli  pkt. 7: 
7 - KNR 2-15 t.0121 analogia, Podgrzewacz solarny 300 l. sz. 1 
 
Ilość roboty do wykonania obliczeń, to wartość obliczona w pkt. 7 w przedmiarze na wspomnianej lekcji, w 
sztukach. Tutaj będziemy mówić o komplecie (kpl) czyli co jest potrzebne do montażu jednego zbiornika. 
 

Zestawienie nakładów na montaż jednego kompletu zbiornika solarnego 300 l. Nakłady pracy robotników 
uwzględnij łącznie dla monterów i robotników. Nie bierz do obliczeń wężownicy…czyli pkt. 25 z tablicy 
0121. J.m.to jednostka miary.. Tablica do odczytu znajduje się pod spodem. 

Lp. Wyszczególnienie – rodzaj nakładu j.m Nakłady jednostkowe/ 
(norma) 

1 Monterzy łącznie r-g ……. r-g/kpl 

2  - - 

3    

4    

5    

    

 

W razie pytań proszę o kontakt.  
Praca do wykonania do 25.05.2020r. Przesyłacie zdjęcia na mail lub messenger.  
            Paulina Midera 



 

 


