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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGÓLNE
 
1.1. Przedmiot opracowania
 
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót do zamierzenia inwestorskiego jakim jest wykonanie odcinka wodociagu miejskiego
DN400 z rur PEHD w ulicy S.Botorego w Łasku oraz we wsi Ostrów, od pkt. włączenia w rejonie ulicy Al. Niepodległości do Stacji Uzdat-
niania. Przejście pod jezdnią asfaltową,  linią kolejową załoŜono z zastosowaniem metody bezywkopowej - przecisku sterowego, w stalo-
wej rurze ochronnej. Pozostała częśc prac montazowych załoŜono Ŝe będzie wykonana z zastosowaniem  wykopów otwartych, oszalo-
wanych na całej długości. Zabezpieczenie wykopów zaloŜono, Ŝe będzie wykonane za pomoćą szalunków cięŜkich, np. typu KOPRAS
lub równowaŜnych. Z uwagi na fakt iŜ nie sa znane warunki gruntowe dla całości przedsięwzięcia, nie jest tez znany poziom wód grunto-
wych oraz termin wykonywania prac montaŜowych i ziemnych, załoŜono wymianę gruntu na poziomie 40% oraz pompowanie wody na-
ciekowej - deszczowej i roztopowej przez cały okres prowadzenia prac montaŜowych. Szalunki sztywne przyjęto jako elementy gotowe, z
wbijanymi grodzicami, o długosci 3mb, wysokości 2,4m + nadstawka 0,50m. Wywóz materiałów po rozbiórkach nawierzchni oraz zbęd-
nych elementów instalacji - odpadów przyjęto do 15 km od miejsca prowadzenia prac. Przywóz materiałów sypkich przyjęto ze składo-
wiska oddalonego od miejsca prowadzenia prac nie wiekszej niŜ 15km.
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie projektu branzowego ze stycznia 2009 roku, specyfikacji technicznej do projektu wyko-
nawczego oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót do pwymienionego rojektu.
 
1.2. Podstawa merytoryczna opracowania
 
1. Projekt budowlany i wykonawczy wodociagu DN400 w ulicy Batorego w Łasku - opracowanie z stycznia 2009 roku
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla ww. opracowania projektowanego
3. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót dla ww. opracowania projektowaneg
4. Dane uzyskane od gestora sieci co do zakresu opracowania, jego formy, wytycznych branŜowych
5. Katalogi KNR, oraz katalogi KSNR i KNNR.
6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2004.05.18 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
7. Informator cenowy Sekocenbud IV kw 2011r
8. Dane uzyskane od producentów i dostawców materiałów
 
2. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
2.1. Jednostkowe nakłady rzeczowe
 
W przypadkach nietypowych, nie w pełni zgodnych z opisem robót podanym w katalogach KNR nakłady przyjmowano w oparciu o w/w
dane oraz katalogi KSNR i KNNR modyfikując je w zakresie norm R. M i S. stosowanie do opisu robót podanego w projekcie wykonaw-
czym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
  
 
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
                  KOD CPV Nazwa
grupa/klasa 45 100 000 8          Przygotowanieterenu pod budowę
                                45 110 000 1          Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki + roboty ziemne
                                45 231 000 5          Roboty w zakresie budowy rurociągów
                      
                                                                
UWAGA
Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny naleŜy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte przedmiarem
oraz nie wyszczególnione, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.
 
OPRACOWNIE:
inŜ. Marcin WęŜyk - projektant instalacji sanitarnych
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Lask-Batorego-calosc-przedmiar-012012-wer_1.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wodoci ąg DN400 PEHD w ulicy S.Batorego Łask-Ostrów

1 45100000-8 Prace przygotowawcze - Przygotowanie terenu pod bud owę
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym. - wytyczenie trasy wykopów dla odcinków z rur pełnych

m

(544.38+567.77+572.63+505.81+446.50+13.10-87.83-54.83)+(2.54+10.55+
23.84+14.22+4.96)+(7.67+8.30)+(45.97+4.94+13.88)+(13.23+6.26+6.05+
10.12+21.74+8+11.71+23.23+15.85+18.29+14.26+6.97+11.86+32.51+16.05+
18.33+6.17+4.14+3.47)+(20.86+4.19+10.12+8.15)+(2.5)+(23.95+7.06+15.06)+
(5.31+8.10+7.58)+(4.62)

m 3010.140

RAZEM 3010.140
2

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym. - inwentarzacja powykonawcza

m

3010.14 m 3010.140
RAZEM 3010.140

3
d.1

KNNR 6
0703-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - montaŜ i demon-
taŜ

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

4
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

16*180 szt. 2880.000
RAZEM 2880.000

5
d.1

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

16*(3000/100) szt. 480.000
RAZEM 480.000

6
d.1

KNNR 6
0702-04
analogia

Lampa dzienno-nocna z czujnikiem zmierzchowym - analogia - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

szt.

20*180 szt. 3600.000
RAZEM 3600.000

7
d.1

KNNR 6
0702-08
analogia

Zdjęcie lamp sygnalizacyjnych - analogia - Pionowe znaki drogowe - zdjęcie
znaków lub drogowskazów

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

8
d.1

KNKRB 1
0104-01

Ręczne usunięcie pozostałości pni oraz drobnych krzaków - Ręczne karczowa-
nie pni o średnicy 10-15 cm

szt.

3000/100*50 szt. 1500.000
RAZEM 1500.000

9
d.1 analiza indy-

widualna

Zajęcie pasa drogi (pobocze+20% jezdni) - ryczałt mb pa-
sa dro-
gi

3010 mb pa-
sa dro-
gi

3010.000

RAZEM 3010.000
2 45112100-6 Roboty ziemne przygotowawcze: demonta Ŝ nawierzchni, wykopy, podwieszenia istniej ącej infrastruktury,

przygotowanie komór pilota Ŝowych do przecisków sterowanych
10

d.2
KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przewozem taczkami

m2

(3010.14-(45.5+83.8+19.2+63.7))*2*0.3 m2 1678.764
RAZEM 1678.764

11
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozbiórka nawierzchni dróg gminnych - Rozebranie krawęŜników betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej (rozbranie krawęzników przy przejściu
przez jezdnię asfaltową)

m

(11+2+1)*3 m 42.000
RAZEM 42.000

12
d.2

KNNR 6
0802-04

Rozbiórka nawierzchni dróg gminnych - Rozebranie nawierzchni z mas mine-
ralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

m2

(3.4+7.1+4.5+6.5+5.5+9.8+105+5.5+39+(6.5-4.5)+6.3)*2 m2 389.200
RAZEM 389.200

13
d.2

KNNR 6
0802-06

Rozbiórka nawierzchni dróg gminnych - Rozebranie nawierzchni z betonu gr.
15 cm mechanicznie

m2

(5.9+10.3)*2 m2 32.400
RAZEM 32.400

14
d.2

KNNR 6
0802-02

Rozbiórka nawierzchni dróg gminnych - Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr.
15 cm mechanicznie

m2

8.3*2 m2 16.600
RAZEM 16.600

15
d.2

KNNR 6
0801-02

Rozbiórka nawierzchni dróg gminnych - Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.
15 cm mechanicznie

m2

(3.4+7.1+4.5+6.5+5.5+9.8+105+5.5+39+(6.5-4.5)+6.3+5.9+10.3+8.3)*2 m2 438.200
RAZEM 438.200
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16

d.2
KNR 4-01
0108-15
analogia

Rozbiórka nawierzchni dróg gminnych - Wywóz zdemontowanej nawierzchni
dróg i podbudowy pod drogami - analogia - Wywiezienie samochodami skrzy-
niowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na
odległość do 1 km

m3

(389.2*0.04)+(32.4*0.15)+(16.6*0.15)+(389.2*0.15)+(32.4*0.15)+(16.6*0.15) m3 88.648
RAZEM 88.648

17
d.2

KNR 4-01
0108-16
analogia

Rozbiórka nawierzchni dróg gminnych - Wywóz zdemontowanej nawierzchni
bitumicznejna odległośc 15 km (krotność x 14) - Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km

m3

(88.648/15)*14 m3 82.738
RAZEM 82.738

18
d.2 analiza indy-

widualna

Rozbiórka nawierzchni dróg gminnych - Opłata za składowanie materiałów bu-
dowalnych na wysypisku

t

88.648*1.8 t 159.566
RAZEM 159.566

19
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozbiórka nawierzchni wjazdów na posesję w pasie drogi - Rozebranie kra-
węŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (rozbranie krawęz-
ników przy przejściu przez jezdnię asfaltową)

m

460 m 460.000
RAZEM 460.000

20
d.2

KNNR 6
0802-04

Rozbiórka nawierzchni wjazdów na posesję w pasie drogi - Rozebranie na-
wierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

m2

230/2 m2 115.000
RAZEM 115.000

21
d.2

KNNR 6
0802-06

Rozbiórka nawierzchni wjazdów na posesję w pasie drogi - Rozebranie na-
wierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie

m2

230/2 m2 115.000
RAZEM 115.000

22
d.2

KNNR 6
0803-02

Rozbiórka nawierzchni wjazdów na posesję w pasie drogi - Ręczne rozebranie
nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

460/2 m2 230.000
RAZEM 230.000

23
d.2

KNNR 6
0801-02

Rozbiórka nawierzchni wjazdów na posesję w pasie drogi - Rozebranie podbu-
dowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie

m2

460 m2 460.000
RAZEM 460.000

24
d.2

KNR 4-01
0108-15
analogia

Rozbiórka nawierzchni wjazdów na posesję w pasie drogi - Wywóz zdemonto-
wanej nawierzchni dróg i podbudowy pod drogami - analogia - Wywiezienie sa-
mochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji Ŝwirobetonowych i
Ŝelbetowych na odległość do 1 km

m3

460*0.15*3 m3 207.000
RAZEM 207.000

25
d.2

KNR 4-01
0108-16
analogia

Rozbiórka nawierzchni wjazdów na posesję w pasie drogi - Wywóz zdemonto-
wanej nawierzchni bitumicznejna odległośc 15 km (krotność x 14) - Wywiezie-
nie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
następny 1 km

m3

((460*0.15*3)/15)*14 m3 193.200
RAZEM 193.200

26
d.2 analiza indy-

widualna

Rozbiórka nawierzchni wjazdów na posesję w pasie drogi - Opłata za składo-
wanie materiałów budowalnych na wysypisku

t

(460*0.15*3)*1.8 t 372.600
RAZEM 372.600

27
d.2

KNNR 1
0209-06

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki
0.40 m3 w gr.kat. III

m3

(((3010.14-212.2)*1*2.2*1.1)-((6155.468/2)*0.15))*0.6 m3 3785.613
RAZEM 3785.613

28
d.2

KNNR 1
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(((3010.14-212.2)*1*2.2*1.1)-((6155.468/2)*0.15))*0.4 m3 2523.742
RAZEM 2523.742

29
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - krotność x 14

m3

(((((3010.14-212.2)*1*2.2*1.1)-((6155.468/2)*0.15))*0.4)/15)*14 m3 2355.492
RAZEM 2355.492

30
d.2 analiza indy-

widualna

Opłata za składowanie ziemi z wykopów - warstwa nasypowa z elementami
gruzu ceglanego

t

((((3010.14-212.2)*1*2.2*1.1)-((6155.468/2)*0.15))*0.4)*1.8 t 4542.735
RAZEM 4542.735
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31

d.2
KNNR 1
0314-01
analiza indy-
widualna

Umocnienie ścian wykopów szalunkami stalowymi, prefabrykowanymi - anali-
gia - Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1.0 m i głęb.do 3.0 m w gruntach
nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem
grodzic

szt

33*6 szt 198.000
RAZEM 198.000

32
d.2

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie wody deszczowej, naciekowej - powierzchniowej - analogia -
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500
mm

godz.

180*0.333*8 godz. 479.520
RAZEM 479.520

33
d.2

KNR AT-06
0104-01

Wymiana gruntu (40%) - przywóz materiału - Załadunek ładowarką kołową 1,
25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich
- samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I

m3

(((3010.14-212.2)*1*2.2*1.1)-((6155.468/2)*0.15))*0.4 m3 2523.742
RAZEM 2523.742

34
d.2

KNR AT-06
0108-03

Wymiana gruntu (40%) - przywóz materiałów - Przewóz materiałów budowla-
nych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III

kurs

(((((3010.14-212.2)*1*2.2*1.1)-((6155.468/2)*0.15))*0.4)*1.85)/15 kurs 311.261
RAZEM 311.261

35
d.2

KNR AT-06
0108-05

Wymiana gruntu (40%) - Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. II; dodatek za kaŜdy dalszy 1 km - krotność x 14

kurs

((((((3010.14-212.2)*1*2.2*1.1)-((6155.468/2)*0.15))*0.4)*1.85)/15)*14 kurs 4357.661
RAZEM 4357.661

36
d.2

KNR 2-28
0501-09
analogia

Wyrównanie podłoŜa wykopów pod rurociągi układane na gruncie - podsypka -
analogia - Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym

m3

(3010.14-212.2)*1*0.1 m3 279.794
RAZEM 279.794

37
d.2

KNNR 1
0528-01

Podwieszenie istniejących gazociagów na czas prowadzenia prac montaŜo-
wych - MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ cięŜki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

38
d.2

KNNR 1
0527-01

Podwieszenie kabli energetycznych - MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000

3 45231300-8 Prace monta Ŝowe
39

d.3
KNR-W 2-18
0112-06

DemontaŜ zaślepek PE DN400 na koncach wcześniej wykonanego przewodu -
Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 400 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

40
d.3

KNR-W 2-18
0307-02
analogia

Przejścia pod jezdnią w rurze osłonowej fi600 - analogia - Przewierty o długoś-
ci do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm
w gruntach kat.III-IV

m

45.5 m 45.500
RAZEM 45.500

41
d.3

KNR-W 2-18
0307-02
analogia

Przejścia pod jezdnią w rurze osłonowej fi300 - analogia - Przewierty o długoś-
ci do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm
w gruntach kat.III-IV

m

19.2 m 19.200
RAZEM 19.200

42
d.3

KNR-W 2-18
0306-02
analogia

Przejścia pod jezdnią w rurze osłonowej fi250 - analogia - Przewierty o długoś-
ci do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm
w gruntach kat.III-IV

m

83.8 m 83.800
RAZEM 83.800

43
d.3

KNR-W 2-18
0306-02
analogia

Przejścia pod jezdnią w rurze osłonowej fi100 - analogia - Przewierty o długoś-
ci do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm
w gruntach kat.III-IV

m

63.7 m 63.700
RAZEM 63.700

44
d.3

KNR-W 2-18
0309-02

Przeciaganie rury przewodowej PEHD DN400 w stalowej rurze ochronnej fi
600 - Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 400-800 mm w
rurach ochronnych

m

45.50*1.1 m 50.050
RAZEM 50.050

45
d.3

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rury przewodowej PEHD DN160 w stalowej rurze ochronnej fi
300 - Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w
rurach ochronnych

m

19.2*1.1 m 21.120
RAZEM 21.120
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46

d.3
KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rury przewodowej PEHD DN110 w stalowej rurze ochronnej fi
250 - Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w
rurach ochronnych

m

83.8*1.1 m 92.180
RAZEM 92.180

47
d.3

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciaganie rury przewodowej PEHD DN40 w stalowej rurze ochronnej fi 100
- Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w ru-
rach ochronnych

m

63.7*1.1 m 70.070
RAZEM 70.070

48
d.3

KNR-W 2-18
0109-15

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 400 mm

m

2650.19-87.83-54.83-45.5*1.1 m 2457.480
RAZEM 2457.480

49
d.3

KNR-W 2-18
0109-13

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 315 mm

m

15.97*1.1 m 17.567
RAZEM 17.567

50
d.3

KNR-W 2-18
0109-10

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 225 mm

m

2.5*1.2 m 3.000
RAZEM 3.000

51
d.3

KNR-W 2-18
0109-09

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 200 mm

m

64.79*1.1 m 71.269
RAZEM 71.269

52
d.3

KNR-W 2-18
0109-07

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm

m

56.11*1.1-19.2*1.1 m 40.601
RAZEM 40.601

53
d.3

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

248.17*1.1-83.8*1.1 m 180.807
RAZEM 180.807

54
d.3

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

43.32*1.1 m 47.652
RAZEM 47.652

55
d.3

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

20.99*1.2 m 25.188
RAZEM 25.188

56
d.3

KNR-W 2-18
0109-01
analogia

Odcinki przyłączne DN40PEHD - analogia - montaŜ rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m

46.07*1.2 m 55.284
RAZEM 55.284

57
d.3

KNR-W 2-18
0109-01
analogia

Odcinki przyłączne DN32PEHD - analogia - montaŜ rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m

4.62*1.2 m 5.544
RAZEM 5.544

58
d.3

KNR-W 2-18
0110-15

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 400 mm

złącz.

(2650.19*1.1-87.83-54.83)/10 złącz. 277.255
RAZEM 277.255

59
d.3

KNR-W 2-18
0110-13

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 315 mm

złącz.

15.97/6 złącz. 2.662
RAZEM 2.662

60
d.3

KNR-W 2-18
0110-10

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 225 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.3

KNR-W 2-18
0110-09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 200 mm

złącz.

64.79/5 złącz. 12.958
RAZEM 12.958

62
d.3

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm

złącz.

56.11/4 złącz. 14.028
RAZEM 14.028

63
d.3

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

248.17/5 złącz. 49.634

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.24a



Lask-Batorego-calosc-przedmiar-012012-wer_1.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 49.634

64
d.3

KNR-W 2-18
0110-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

43.32/4 złącz. 10.830
RAZEM 10.830

65
d.3

KNR-W 2-18
0110-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 63 mm

złącz.

20.99/4 złącz. 5.248
RAZEM 5.248

66
d.3

KNR-W 2-18
0110-01

Połączenia zgrzewane na sieci i przyłączach o średnicy DN40 - analogia - Sie-
ci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 63 mm

złącz.

46.07/4 złącz. 11.518
RAZEM 11.518

67
d.3

KNR-W 2-18
0110-01

Połączenia zgrzewane na sieci i przyłączach o średnicy DN32 - analogia - Sie-
ci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 63 mm

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

68
d.3

KNR-W 2-18
0112-06

Łuki segmentowe PEHD DN400 - Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciś-
nieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnie-
rzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 400 mm

szt

2*5+4+1+9+9+12 szt 45.000
RAZEM 45.000

69
d.3

KNR 2-19
0108-04
analogia

Bloki oporowe na załamaniach DN400 - analogia - Tarczowe bloki oporowe o
wielkości 4 gazociągów ułoŜonych w ziemi

kpl.

2*5+1+9+9+12+22+4+3+1+2 kpl. 73.000
RAZEM 73.000

70
d.3

KNR-W 2-18
0207-02

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kielichowe uszczelniane folią aluminiową o śr.
400 mm z obudową z nasuwką

kpl.

2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

71
d.3

KNR-W 2-18
0207-01

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kielichowe uszczelniane folią aluminiową o śr.
300 mm z obudową z nasuwką

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

72
d.3

KNR-W 2-18
0205-05

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm z nasuw-
ką

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.3

KNR-W 2-18
0205-04

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm z nasuw-
ką

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

74
d.3

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm z nasuw-
ką

kpl.

16+4+1 kpl. 21.000
RAZEM 21.000

75
d.3

KNR-W 2-18
0210-02

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.100-110 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE z nasuwką

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.3

KNR-W 2-18
0205-02

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm z nasuwką kpl.

12+4 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

77
d.3

KNR-W 2-18
0205-01

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm z nasuwką kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.3

KNR 2-28
0314-02

Odejścia DN400/50 z zasuwą DN40 (rura przewodowa DN40/32PEHD) - ana-
logia - Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm

szt

1+2+1+3+1+1+5+1+1+1 szt 17.000
RAZEM 17.000

79
d.3

KNR 2-28
0314-02

Odejścia DN400/50 z zasuwą DN50 (rura przewodowa DN63/50 PEHD) - ana-
logia - Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm

szt

4+4 szt 8.000
RAZEM 8.000

80
d.3

KNR 2-28
0314-02

Odejścia DN400/80 - podejścia do hydrantów na sieci - analogia - Przyłącza
wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm

szt

12+13+1 szt 26.000
RAZEM 26.000

81
d.3

KNNR 4
1119-01

Hydranty poŜarowe podziemne o śr. 80 mm kpl
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4 kpl 4.000

RAZEM 4.000
82

d.3
KNNR 4
1119-03

Hydranty poŜarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

22 kpl 22.000
RAZEM 22.000

83
d.3

KNR 2-18
0613-05

Studnie rewizyjne fi1400-1500 na kanale deszczowym - Studnie rewizyjne z
kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.3

KNR 2-18
0613-05

Studnie rewizyjne fi1400-1500 na odcinku głównym sieci wody DN400PEHD -
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 14 mm (wykonanie ławy fund. pod betonowe studzienki rewizyjne o
średnicy wewn. DN1400mm)

t

0.125*3 t 0.375
RAZEM 0.375

86
d.3

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych (wy-
konanie ławy fund. pod betonowe studzienki rewizyjne o średnicy wewn.
DN1400mm)

m2

(2.2*0.4*4)*3 m2 10.560
RAZEM 10.560

87
d.3

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (wy-
konanie ławy fund. pod betonowe studzienki rewizyjne o średnicy wewn.
DN1400mm)

m3

(2.2*2.2*0.4*0.9)*3 m3 5.227
RAZEM 5.227

88
d.3

KNR 2-18
0613-05
analogia

Studnie rewizyjne fi1800-2000 na odcinku głównym sieci wody DN400PEHD -
analogia - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 14 mm (wykonanie ławy fund. pod betonowe studzienki rewizyjne o
średnicy wewn. DN2000mm)

t

0.198*1 t 0.198
RAZEM 0.198

90
d.3

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych (wy-
konanie ławy fund. pod betonowe studzienki rewizyjne o średnicy wewn.
DN2000mm)

m2

(2.6*0.4*4)*3 m2 12.480
RAZEM 12.480

91
d.3

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (wy-
konanie ławy fund. pod betonowe studzienki rewizyjne o średnicy wewn.
DN2000mm)

m3

(2.6*2.6*0.4*0.9)*3 m3 7.301
RAZEM 7.301

92
d.3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne fi1200 na odcinku głównym sieci wody DN400PEHD - Stud-
nie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

93
d.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 14 mm (wykonanie ławy fund. pod studzienki fi1200)

t

2*0.15 t 0.300
RAZEM 0.300

94
d.3

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych
(wykonanie ławy fund. pod studzienki fi1200)

m2

(1.6*0.4*4)*2 m2 5.120
RAZEM 5.120

95
d.3

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
(wykonanie ławy fund. pod studzienki fi1200)

m3

(1.6*1.6*0.4)*2 m3 2.048
RAZEM 2.048

96
d.3

KSNR 3
0307-02

Osadzenie rur przewodowych DN160-DN400 w ścianach studzienek - Osadze-
nie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej

m2

0.5*8 m2 4.000
RAZEM 4.000

97
d.3

KNR 13-25
0202-03

Przepływomierze DN400 - analogia - MontaŜ przepływomierza magnetohydro-
dynamicznego,indukcyjnego lub telerotametru zabudowanego na rurociągu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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98

d.3
KNNR 4
1701-07
analogia

Trójnik wbudowane DN400/100 - wg. spec. - analogia - Podłączenie instalacji
do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr.
400 mm

kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

99
d.3

KNNR 4
1701-07
analogia

Trójnik wbudowane DN400/150 - wg. spec. - analogia - Podłączenie instalacji
do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr.
400 mm

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

100
d.3

KNNR 4
1701-07
analogia

Trójnik wbudowane DN400/200 - wg. spec. - analogia - Podłączenie instalacji
do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr.
400 mm

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

101
d.3

KNNR 4
1701-07
analogia

Trójnik wbudowane DN400/300 - wg. spec. - analogia - Podłączenie instalacji
do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr.
400 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.3

KNNR 4
1701-07
analogia

Trójnik wbudowane DN400/400 - wg. spec. - analogia - Podłączenie instalacji
do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr.
400 mm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

103
d.3

KNR 2-18
0312-01

Zawory odpowietrzające w studzienkach - Odpowietrzenia rurociągów sieci wo-
dociągowych w studzienkach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.3

KNNR 4
1117-02
analogia

Zawory antyskazeniowe typu BA DN100 w studzienkach - analogia - Odwod-
nienie rurociągów sieci wodociągowych - odwadniak o śr. 150 mm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

105
d.3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy przewodu w wykopie - analogia - Oznakowanie trasy gazo-
ciągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

m

3000 m 3000.000
RAZEM 3000.000

106
d.3

KNNR 4
1611-04

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 400 mm odc.20
0m

15 odc.20
0m

15.000

RAZEM 15.000
107
d.3

KNNR 4
1606-06

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 400 mm

200m -
1 prób.

15 200m -
1 prób.

15.000

RAZEM 15.000
108
d.3

KNNR 4
1612-06

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 400 mm odc.20
0m

15 odc.20
0m

15.000

RAZEM 15.000
4 45100000-8 Roboty ziemne wyko ńczeniowe, odtworzenie nawierzchni + prace porz ądkowe

109
d.4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

(((3010.14-212.2)*1*2.2*1.1)-((6155.468/2)*0.15))*1 m3 6309.355
RAZEM 6309.355

110
d.4

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

(3010.14-(45.5+83.8+19.2+63.7))*2*0.3 m2 1678.764
RAZEM 1678.764

111
d.4

KNR 2-28
0712-05

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawo-
Ŝeniem w gruncie kat. III

m2

(3010.14-(45.5+83.8+19.2+63.7))*2.5*0.3 m2 2098.455
RAZEM 2098.455

112
d.4

KNNR 6
0401-02

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce
piaskowej - osadzenie elementów z odzysku

m

(11+2+1)*3 m 42.000
RAZEM 42.000

113
d.4

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą  (naprawa na-
wierzchni dróg gminnych)

m2

(3.4+7.1+4.5+6.5+5.5+9.8+105+5.5+39+(6.5-4.5)+6.3+5.9+10.3+8.3)*2 m2 438.200
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RAZEM 438.200

114
d.4

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiąŜąca) -  (naprawa nawierzchni dróg gminnych)

m2

(3.4+7.1+4.5+6.5+5.5+9.8+105+5.5+39+(6.5-4.5)+6.3)*2 m2 389.200
RAZEM 389.200

115
d.4

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

(5.9+10.3)*2 m2 32.400
RAZEM 32.400

116
d.4

KNNR 6
0204-02

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2

8.3*2 m2 16.600
RAZEM 16.600

117
d.4

KNNR 6
0401-02

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce
piaskowej - osadzenie elementów z odzysku

m

460/10 m 46.000
RAZEM 46.000

118
d.4

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą  (naprawa na-
wierzchni dróg gminnych)

m2

230 m2 230.000
RAZEM 230.000

119
d.4

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm

m2

230 m2 230.000
RAZEM 230.000

120
d.4

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

460/2 m2 230.000
RAZEM 230.000

121
d.4

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiąŜąca) -  (naprawa nawierzchni dróg gminnych)

m2

230/2 m2 115.000
RAZEM 115.000

122
d.4

KNNR 6
0307-01

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm,
spoiny wypełnione piaskiem

m2

230/2 m2 115.000
RAZEM 115.000

123
d.4

KNR 4-01
0108-13

Wywóz opakowań, gruzu budowalnego i zbędnych elementów instalacji - ana-
logia - Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

t

30*0.999/15 t 1.998
RAZEM 1.998

124
d.4

KNR 4-01
0108-16
analogia

Wywóz zdemontowanych instalacji na odległość 14km - Wywiezienie samo-
chodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy następny 1
km - krotność x 14

t

(30*0.999)/15*14 t 27.972
RAZEM 27.972

125
d.4 analiza indy-

widualna

Opłata za składowanie materiałów budowalnych na wysypisku t

30*0.999 t 29.970
RAZEM 29.970

126
d.4

KNR 7-08
0807-01

Tabliczki informacyjne - oznakowanie węzła 3 zasuw szt.

26+38 szt. 64.000
RAZEM 64.000

127
d.4 analiza indy-

widualna

odtworzenie pkt. poligonowych osnowy geodezyjnej - ryczałt szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Warto ść
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 9 Prace przygotowawcze - Przygo-

towanie terenu pod budow ę

2 10 - 38 Roboty ziemne przygotowawcze:
demonta Ŝ nawierzchni, wykopy,
podwieszenia istniej ącej infras-
truktury, przygotowanie komór
pilota Ŝowych do przecisków ste-
rowanych

3 39 - 108 Prace monta Ŝowe
4 109 - 127 Roboty ziemne wyko ńczeniowe,

odtworzenie nawierzchni + prace
porz ądkowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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