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Proszę zapoznać się z treścią notatki. Można ją wydrukować i wkleić do zeszytu lub zapisać w folderze.  

 

 Nakłady pracy przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych zależą m. in. od wysokości miejsca 
wykonywania robót nad poziomem terenu lub stropu.  

 Jeśli prace będą wykonywane na wysokości powyżej 4m, to należy uwzględnić nakłady na 
wykonanie i rozbiórkę rusztowań.  

Oddzielnie obmierza się również:  

- przejście (przebicia) stropów, wykonane w celu przeprowadzenia pionów przez kondygnacje; 

- przebicia przez ściany; 

- wykonanie płytkich bruzd ( o przekroju do 0,005 m2). 

 Ilość robocizny zwiększa się, gdy roboty będą wykonywane powyżej 5-tej kondygnacji lub  w halach 
przemysłowych na wysokości powyżej 8m. W przedmiarze prace takie umieszcza się odrębnie. 

 

1. Zasady przedmiarowania instalacji wodociągowej – omówione zostały na zajęciach w kwietniu… 

2. Zasady przedmiarowania instalacji gazowej: 

 Przedmiar rozpoczyna się od głównego zaworu gazu, w miejscu przyłączenia do sieci gazowej. 
Rurociągi podaje się w metrach z podziałem na średnice i rodzaj połączeń rur, oddzielnie dla 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Długość rur liczy się w osi bez odliczania długości 
łączników i armatury łączonej na gwint. Do długości rurociągów nie wlicza się odwadniaczy, 
gazomierzy i innych urządzeń; 

 Podejść pod urządzenia gazowe nie zlicza się, gdyż nakłady na montaż tych podejść są wliczone   
w montaż aparatów gazowych; 

 Podejścia pod gazomierze wlicza się do ogólnej długości rur według ich średnic. Dodatkowo 
podejścia liczy się w kompletach, przy czym za komplet przyjmuje się podejście z obu stron 
gazomierza. Osobno zlicza się podejścia do gazomierzy we wnękach; 

 Kurki gazowe, palniki i przybory gazowe liczy się w sztukach lub w kompletach; 
 Kurki przelotowe liczy się w sztukach podając średnicę rury, przy czym osobno liczy się armaturę 

gwintowaną a osobno spawaną, 
 Kuchenki gazowe - liczy się w sztukach podając: rodzaj przyłącza (np. na długi gwint, elastyczne, na 

dwuzłączkę), typ kuchenki (np. z piekarnikiem wolnostojąca, na wspornikach, bez piekarnika); 
 Za montaż armatury i aparatów gazowych w budynkach służby zdrowia do nakładów robocizny 

stosuje się współczynnik (mnożnik) 1,10; 
 Próby szczelności w budynkach mieszkalnych zlicza się osobno próby przed gazomierzem i za 

gazomierzem. Próby przed gazomierzem - podaje się długość rurociągów poddanych próbie 
różnicując dodatkowo ich średnicę (do 65mm, ponad 65mm) . Próby za gazomierzem rozlicza się 
podając ilość lokali. 

 

 



3. Zasady przedmiarowania instalacji centralnego ogrzewania: 

 Długość rur liczy się w metrach podając rodzaj rur ich średnice i sposób montażu. Ponadto osobno 
zlicza się rurociągi prowadzone po ścianach a osobno w kanałach. Długość liczy się w osi 
przewodów łącznie z długością gałązek grzejnikowych, armatura łączoną na gwint i łącznikami. Do 
długości nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń. Zwężki wlicza się do długości 
rur większej średnicy; 

 Elementy uzbrojenia (wydłużki, odmulacze, osadniki liczy się w sztukach podając średnicę; 
 Armaturę - zawory, zasuwy, liczy się w sztukach z podaniem rodzaju i średnicy; 
 Grzejniki - żeliwne, członowe, rurowe liczy się w kompletach z podaniem typu i charakterystyki 

grzejnika, np. przy grzejnikach żeliwnych podaje się ilość członów grzejnika jak i jego wysokość 
(typ - 0, 1, 2, itp), w grzejnikach stalowych i aluminiowych członowych podaje się tylko ilość 
członów, w grzejnikach płytowych podaje się ilość płyt, wysokość i długość grzejnika,  
w grzejnikach rurowych wyszczególnia się średnicę rur, ilość rzędów i długość rur w rzędzie, jak też 
to czy rury są gładkie czy ożebrowane, osobno liczy się grzejniki łazienkowe podając ich wysokość; 

 Montaż uchwytów rurowych - wlicza się do ogólnego montażu rur, osobno liczy się tylko punkty 
stałe podając je w sztukach, wymieniając rodzaj materiału rur i średnicę; 

 Szafki rozdzielaczowe podaje się w sztukach uwzględniając ilość obwodów rozdzielacza i jego typ. 
W ramach montażu szafki uwzględnia się montaż jej uzbrojenia jak zawory odcinające  
i odwadniające, rozdzielacze. Osobno liczy się natomiast montaż rurociągów na podejściach pod 
grzejniki podając ich długość (zasilenie +powrót); 

 Gałązki grzejnikowe - wlicza się do ogólnej długości rurociągów, ale w zestawieniu podaje się ilość 
wykonanych kompletów przyłącznych do grzejników (gałązka zasilająca i powrotna) uwzględniając 
ich średnicę, typ grzejnika, rodzaj połączeń (przy rurach stalowych np. gwintowane, spawane), 
rodzaj materiału rury (np. tworzywowe, miedziane); 

 Dwuzłączki zamontowane na rurociągach stalowych liczy się w sztukach podając średnicę rury; 
 Próbę szczelności w budynkach mieszkalnych rozlicza się według ilości grzejników podając 

dodatkowo czy dokonano regulacji czy nie, natomiast w budynkach niemieszkalnych według 
długości rurociągów poddanych próbie (łącznie zasilenie + powrót). 

4.  Zasady montażu instalacji wentylacyjnych: 

 Przewody wentylacyjne oblicza się w metrach kwadratowych licząc wymiary według powierzchni 
zewnętrznej z podaniem: typu przewodu (prostokątne, okrągłe) oraz rodzaju materiału; 

 W przedmiarowaniu istotne znacznie ma procentowy udział kształtek wentylacyjnych w ogólnej 
powierzchni instalacji. należy więc osobno przeliczyć powierzchnię przewodów i powierzchnię 
kształtek aby obliczyć stosunek powierzchni kształtek do ogólnej powierzchni całej instalacji. 
Wyróżnia się trzy grupy przewodów o powierzchni kształtek do 35%, 55% i 65%. W KNR 2-17 
podane są powierzchnie typowych kształtek wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i okrągłym. 
Za długość przewodów wentylacyjnych podaje się odległość między punktami przecięć osi 
przewodów głównych z osiami przewodów odgałęźnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rys. Schemat obliczania długości przewodów 
wentylacyjnych (liczby oznaczają obwody kanałów) 
na rysunku długości przewodów wynoszą 
odpowiednio: 

- dla kanałów o obwodzie do 400mm - L4+L5 

- dla kanałów o obwodzie 400-600mm - L3 

- dla kanałów o obwodzie 1400-1800mm - L1+L2   

 

 

 

 Powierzchnię odcinków prostych oblicza się jako iloczyn obwodu i ich długości. Przy prostkach 
zbieżnych przyjmuje się do obmiaru wartość obwodu  przekroju średniego. 

 Przepustnice i zasuwy liczy się w sztukach podając materiał, typ oraz obwód przewodu na którym są 
zamontowane. 

 Kratki wentylacyjne, wyrzutnie, czerpnie, itp. podaje się  w sztukach z określeniem podstawowych 
parametrów technicznych (np. obwodu). 

 Wentylatory, nagrzewnice, cyklony, filtry, it. podaje się wraz z charakterystyką techniczną. 
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