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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.   SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
 
Przedmiar robót dla zadania p.n. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Nędza, na odcinku od km
12+540,50 do km 13+056,50 po stronie lewej i od km 12+978,70 do km 12+986,30 po stronie prawej - ODOWDNIENIE", został opraco-
wany z podziałem na następujące działy:
1. Dział 1 - Roboty ziemne na sieci
2. Dział 2 - Prace montażowe na sieci
3. Dział 3 - Wylot kanalizacji
4. Dział 4 - Prace dodatkowe
 
Nazwy i kody CPV robót objętych zadaniem:
45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne - STI-01, STI-03
45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych - ST-02, STI-03
 
 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBÓT
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedmiar robót sporządzony dla zadania p.n. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 919 w miejscowości Nędza, na odcinku od km 12+540,50 do km 13+056,50 po stronie lewej i od km 12+978,70 do km 12+
986,30 po stronie prawej - ODOWDNIENIE".  Zakres niniejszego opracowania obejmuje prace, związane z budową odwodnienia odcin-
ka jezdni drogi wojewódzkiej i odprowadzenie zebranych wód deszczowych i roztopowych do rowu otwartego (doprowadzalnika do sta-
wów rybnych, dz. nr 619, obręb: 0005, Nędza).
 
W ramach zadania zaprojektowano kanały kanalizacji deszczowej oraz obiekty sieciowe wg poniższego zestawienia:
1. rury kanalizacyjne PCV-U, SN-8, SDR 34, śr. 400 mm - 20 mb
2. rury kanalizacyjne PCV-U, SN-8, SDR 34, śr. 300 mm - 496 mb
3. przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCV-U, SN-8, SDR 34, śr. 200 mm - 10 kpl.
4. separator koalescencyjny lamelowy, o wydajności Qn= 40l/s, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z PE-HD - 1 kpl.
5. studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych ?1.20 m, z włazem żeliwnym - 14 szt.
6. studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego  600 mm, z włazem żeliwnym - 5 szt.
7. studzienki wpustu deszczowego z osadnikiem z wpustem krawężnikowo-jezdniowym klasy C250-10 szt.
8. wylot do rowu otwartego - przyczółek żelbetowy  - 1 szt.
9. rów otwarty - koryto ściekowe z prefabrykatów betonowych - 25 mb
10. kanał technologiczny KTu2:
      - dwa moduły rur osłonowych oraz cztery rury światłowodowe i cztery wiązki mikrorur - L= 470 mb;
      - studnie kablowe typ SKR-2, żelbetowe - n= 9 szt. 1 kpl.
 
 
3.   PREAMBUŁA
 
Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami dokumentacji technicznej, będącej przedmiotem zamówienia. Przy-
jmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykona-
nia. Całość robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz całkowitą akceptacją Zamawiającego.
Przy dokonywaniu wycen należy korzystać z projektu budowlano-wykonawczego a w tym z opisów i odpowiednich rysunków zawartych
w projekcie.
Pozycje w przedmiarach robót opisują roboty objęte zadaniem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i
metod wykonania podanych w opisach projektów i na rysunkach. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiaru robót zawiera-
ją wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i obo-
wiązującymi przepisami.
 
 
4.   ILOŚCI
 
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót, stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robot, które będą prowadzo-
ne w ramach zadania i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla sporządzenia oferty.
Jeżeli w przedmiarze robót w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót sta-
łych. Roboty winny być mierzone netto, według wymiarów wskazanych na rysunkach lub poleconych przez Zamawiającego.
Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie będą miały miejsce), roboty te winny być mierzone na tych samych za-
sadach jak te, dla których podano ilości. Ponadto wszystkie roboty potrzebne do wykonania tych robót, nie wymienione szczegółowo w
przedmiarze, uznane zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji.
 
 
5.   JEDNOSTKI MIARY
 
Stosowane jednostki obliczeniowe są wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowa-
ne w Dokumentacji Projektowej. Jednostki nie użyte w dokumentacji technicznej należy również podawać w systemie SI.
Skróty w przedmiarach robót należy rozumieć następująco:
  [m] metr,
  [m2] metr kwadratowy,
  [m3] metr sześcienny,
  [cm] centymetr,
  [mm] milimetr,
  [szt.] sztuka,
  [kpl.] komplet,
  [d,D] średnica.
 
 
6.   WYCENA
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Jeżeli Zamawiający nie wskazał inaczej, to zadanie będzie obejmowało całość robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym, w
oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym przedmiarze robót.
Ceny i ceny jednostkowe podane w przedmiarze robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą
wartość robót opisanych w pozycjach przedmiaru, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszyst-
kimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obo-
wiązki wymienione w umowie zawartej z Zamawiającym lub wynikające z tej umowy. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, koszty
ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Ceny jednostkowe i ceny
oferowane powinny być wprowadzone dla każdej pozycji przedmiaru robót i będą stanowiły podstawę do wyceny robót dodatkowych lub
zamiennych.
Ceny jednostkowe powinny zawierać wszystkie podatki, opłaty oraz inne płatności, które nie zostały określone osobno w przedmiarze ro-
bót. Ceny jednostkowe wprowadzone do przedmiaru należy podać bez podatku VAT. Uważa się, że cena za prace, których nie przedsta-
wiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.
Stawki i ceny powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, mate-
riały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich
prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania po-
stanowień umowy.
Wartości wprowadzone dla każdej pozycji przedmiaru robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez cenę jednostkową.

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 4010



DW 919_odwodnienie_przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Projekt budowy chodnika w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowo ści Nędza, na odcinku od km 12+540,50 do km 13+
056,50 po stronie lewej i od km 12+978,70 do km 12+ 986,30 po stronie prawej - ODWODNIENIE

1 ROBOTY ZIEMNE NA SIECI- CPV 45110000-1
1

d.1
KNR-W 2-
01 0113-03
analogia

STI-01 WYKOP POD KOLEKTOR DESZCZOWY
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
kolektora kanalizacji deszczowej oraz prace pomiarowe w trakcie budowy

km

0.524 km 0.52
RAZEM 0.52

2
d.1

KNR-W 2-
01 0310-
0201

STI-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ło-
patą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m
- przekopy kontrolne

m3

(1.0*1.0*1.5)*5 m3 7.50
RAZEM 7.50

3
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0201

STI-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
- zasypka przekopów kontrolnych ziemią z urobku

m3

(1.0*1.0*1.5)*5 m3 7.50
RAZEM 7.50

4
d.1

KNR 4-01
0107-08

STI-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem
- pomosty dla ruchu pieszego w miejscach wjazdu na posesję oraz zjaz-
du z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, ulice Boczną i Źródlaną

m2

(1.5*3.5)*11 m2 57.75
RAZEM 57.75

5
d.1

KNR-W 2-
01 0119-01

STI-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomo-
cą spycharek
- ziemia urodzajna usuwana na odcinku, gdzie kanały deszczowe prowa-
dzone są poza projektowanym chodnikiem: P01-S06 i S14-S19

m2

(218.0+143.0)*2.0 m2 722.00
RAZEM 722.00

6
d.1

KNR-W 2-
01 0203-08
0210-04 

STI-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyż-
ki 0.60 m3 w gruncie kat. III wraz z odwozem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi 
- założono 80% wykopów mechanicznych pod kolektor deszczowy, głębo-
kość wykopów do 3 m
- wykopy na odcinku pomiędzy studzienkami S04 a S11, wykopy o ścia-
nach umocnionych

m3

(219.0*1.1*2.08)*0.8 m3 400.86
RAZEM 400.86

7
d.1

KNR-W 2-
01 0310-
0501 +
KNR 4-01
0108-06
0108-08 

STI-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ło-
patą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m wraz z odwo-
zem urobku samochodami samowyładowczymi
- założono 20% wykopów ręcznych
- wykopy na odcinku pomiędzy studzienkami S04 a S11, wykopy o ścia-
nach umocnionych

m3

(219.0*1.1*2.08)*0.2 m3 100.21
RAZEM 100.21

8
d.1

KNR-W 2-
01 0203-08
0210-04 

STI-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyż-
ki 0.60 m3 w gruncie kat. III wraz z odwozem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi 
- założono 80% wykopów mechanicznych pod kolektor deszczowy, głębo-
kość wykopów do 3 m

m3

(305.0*1.0*1.5)*0.8 m3 366.00
RAZEM 366.00

9
d.1

KNR-W 2-
01 0310-
0201 +
KNR 4-01
0108-06
0108-08 

STI-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ło-
patą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m wraz z odwo-
zem urobku samochodami samowyładowczymi 
- założono 20% wykopów ręcznych

m3

(305.0*1.0*1.5)*0.2 m3 91.50
RAZEM 91.50

10
d.1

KNR 4-05I
0315-05
analogia

Rozkucie istniejących przepustów betonowych pod wjazdami do posesji m

5.5*8 m 44.00
RAZEM 44.00

11
d.1

KNR-W 2-
01 0203-08
0210-04 

STI-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyż-
ki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi 
- poszerzenie i pogłębienie wykopu pod zabudowę separatora wód de-
szczowych

m3

10.0*3.0*2.0-10.0*1.0*1.5 m3 45.00
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 45.00
12

d.1
KNR-W 2-
01 0222-01
+ KNR 4-01
0108-06
0108-08 

STI-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III
- mechaniczna zasypka wykopów j.w. ziemią z urobku
- wywóz samochodami samowyładowczymi nadmiaru ziemi w ilości:
[45.00-38.89]=6.11 m3

m3

10.0*3.0*2.0-21.11 m3 38.89
RAZEM 38.89

13
d.1

KNR-W 2-
01 0314-02

STI-01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
- obustronne umocnienie ścian wykopów na długości L=219 mb, montaż
na odcinku pomiędzy studzienkami S04 a S11, wykopy o ścianach umoc-
nionych

m2

219.0*2.08*2 m2 911.04
RAZEM 911.04

14
d.1

KNR-W 2-
01 0314-02

STI-01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
- umocnienie ścian wykopów pod separatror

m2

10.0*2.0*2 m2 40.00
RAZEM 40.00

15
d.1

KNR 2-18
0501-01

STI-01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
- podsypka piaskowa o grubości 10 cm na całej długości kanału
R*0.955

m2

524.0*1.0 m2 524.00
RAZEM 524.00

16
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0401
analogia

STI-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
- obsypka rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury,
- dostawa piasku

m3

219.0*1.1*0.6-15.47 m3 129.07
RAZEM 129.07

17
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0101
analogia

STI-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
- obsypka rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury,
- dostawa piasku

m3

305.0*1.0*0.6-21.55 m3 161.45
RAZEM 161.45

18
d.1

KNR-W 2-
01 0222-01
analogia

STI-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III
- mechaniczna zasypka 80% wykopów pospółką,
- dostawa pospółki do zasypki

m3

[219.0*1.1*(2.08-0.7)+305.0*1.0*(1.5-0.7)]*0.8 m3 461.15
RAZEM 461.15

19
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0101
analogia

STI-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
- ręczna zasypka 20% wykopów pospółką,
- dostawa pospółki do zasypki

m3

[219.0*1.1*(2.08-0.7)+305.0*1.0*(1.5-0.7)]*0.2 m3 115.29
RAZEM 115.29

20
d.1

KNR 2-21
0218-03
analogia

STI-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
- warstwa humusu uprzednio usunięta na odkład
R*0.955

m3

[(218.0+143.0)*2.0]*0.15 m3 108.30
RAZEM 108.30

21
d.1

KNR 2-21
0415-02
analogia

STI-01 Obsianie terenu trawą z zakupem i dostawą nasion trawy
R*0.955

m2

(218.0+143.0)*2.0 m2 722.00
RAZEM 722.00

22
d.1

KNR-W 2-
01 0113-03
analogia

STI-01 WYKOP POD PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW DESZCZOWYCH
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
kolektora kanalizacji deszczowej oraz prace pomiarowe w trakcie budowy

km

0.04 km 0.04
RAZEM 0.04

23
d.1

KNR-W 2-
01 0310-
0201 +
KNR 4-01
0108-06
0108-08 

STI-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ło-
patą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m
- założono wykopy ręczne pod przykanalik wraz z odwozem urobku

m3

40.0*1.0*1.4 m3 56.00
RAZEM 56.00
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24
d.1

KNR-W 2-
01 0203-09
0210-04 

STI-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyż-
ki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi 
- wykopy pod 10 studzienek wpustu deszczowego Wp1 - Wp10

m3

(2.2*2.2*2.3)*10 m3 111.32
RAZEM 111.32

25
d.1

KNR-W 2-
01 0314-02

STI-01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
- umocnienie ścian wykopów pod studzienki

m2

(2.2*4*2.3)*10 m2 202.40
RAZEM 202.40

26
d.1

KNR 2-18
0501-01

STI-01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
- podsypka piaskowa o grubości 10 cm na całej długości kanału
R*0.955

m2

40.0*1.0 m2 40.00
RAZEM 40.00

27
d.1

KNR 2-02
1101-07

STI-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- podsypka piaskowa o grubości 10 cm pod studzienki wpustu deszczo-
wego

m3

(1.0*1.0*0.1)*10 m3 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0101
analogia

STI-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
- obsypka rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury,
- dostawa piasku

m3

40.0*1.0*0.5-1.26 m3 18.74
RAZEM 18.74

29
d.1

KNR-W 2-
01 0502-01
analogia

STI-01 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych
przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II, zagęszczanie ręczne
- obsypka ścian studzienki pospółką,
- dostawa pospółki

m3

111.32-1.46*10 m3 96.72
RAZEM 96.72

30
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0101
analogia

STI-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
- ręczna zasypka wykopów pospółką wraz z dostawą pospółki

m3

40.0*1.0*(1.4-0.6) m3 32.00
RAZEM 32.00

31
d.1

KNR-W 2-
01 0113-03
analogia

STI-01 WYKOP POD KANAŁ TECHNOLOGICZNY
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
kolektora kanalizacji deszczowej oraz prace pomiarowe w trakcie budowy

km

0.49 km 0.49
RAZEM 0.49

32
d.1

KNR-W 2-
01 0310-
0201

STI-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ło-
patą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m
- przekopy kontrolne

m3

(1.0*1.0*1.1)*3 m3 3.30
RAZEM 3.30

33
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0201

STI-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
- zasypka przekopów kontrolnych ziemią z urobku

m3

(1.0*1.0*1.1)*3 m3 3.30
RAZEM 3.30

34
d.1

KNR-W 2-
01 0203-08
0210-04 

STI-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyż-
ki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi 
- założono 80% wykopów mechanicznych pod kanał technologiczny

m3

(490.0*1.0*1.4)*0.8 m3 548.80
RAZEM 548.80

35
d.1

KNR-W 2-
01 0310-
0201 +
KNR 4-01
0108-06
0108-08 

STI-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ło-
patą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m
- założono 20% wykopów ręcznych
- wywóz urobku

m3

(490.0*1.0*1.4)*0.2 m3 137.20
RAZEM 137.20

36
d.1

KNR-W 2-
01 0203-08
0210-04 

STI-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyż-
ki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi 
- poszerzenie i pogłębienie wykopu pod zabudowę 8 studni kablowych

m3

- 6 -
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(2.7*2.0*1.4-2.7*1.0*1.4)*8 m3 30.24
RAZEM 30.24

37
d.1

KNR-W 2-
01 0502-02
analogia

STI-01 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych
przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu III, zagęszczanie ręczne
- obsypka ścian studni kablowyh ziemią z urobku z ręcznym zagęszcze-
niem ziemi

m3

(2.7*2.0*1.4-2.7*1.0*1.4)*8 m3 30.24
RAZEM 30.24

38
d.1

KNR 2-18
0501-01

STI-01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
- podsypka piaskowa o grubości 10 cm na całej długości kanału
R*0.955

m2

490.0*1.0 m2 490.00
RAZEM 490.00

39
d.1

KNR 2-02
1101-07

STI-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- podsypka piaskowa o grubości 10 cm pod studnie kablowe

m3

(1.8*1.2*0.1)*8 m3 1.73
RAZEM 1.73

40
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0101
analogia

STI-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
- obsypka rur kanału technologicznego piaskiem do wysokości 20 cm po-
nad wierzch rury,
- dostawa piasku

m3

(490.0-1.65*8)*1.0*0.2 m3 95.36
RAZEM 95.36

41
d.1

KNR-W 2-
01 0222-01
analogia

STI-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III
- mechaniczna zasypka 80% wykopów pospółką,
- dostawa pospółki do zasypki

m3

[(490.0-1.65*8)*1.0*(1.4-0.6)]*0.8 m3 305.15
RAZEM 305.15

42
d.1

KNR-W 2-
01 0312-
0101
analogia

STI-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
- ręczna zasypka 20% wykopów pospółką,
- dostawa pospółki do zasypki

m3

[(490.0-1.65*8)*1.0*(1.4-0.6)]*0.2 m3 76.29
RAZEM 76.29

2 PRACE MONTAŻOWE NA SIECI - CPV 45231000-5
43

d.2
KNR-W 2-
18 0408-06

STI-02 KANAŁY
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
Rura kanalizacyjna PVC-U SN-8, SDR 34 z wydłużonym kielichem, z
uszczelką

m

20.0 m 20.00
RAZEM 20.00

44
d.2

KNR-W 2-
18 0408-05
z.sz.3.4.
9908 

STI-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
Rura kanalizacyjna PVC-U SN-8, SDR 34 z wydłużonym kielichem, z
uszczelką
- montaż na odcinku pomiędzy studzienkami S04 a S11, wykopy o ścia-
nach umocnionych
R*1.93

m

219.0 m 219.00
RAZEM 219.00

45
d.2

KNR-W 2-
18 0408-05

STI-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
Rura kanalizacyjna PVC-U SN-8, SDR 34 z wydłużonym kielichem, z
uszczelką
- montaż na pozostałym odcinku PCV315 mm

m

496.0-219.0 m 277.00
RAZEM 277.00

46
d.2

KNR-W 2-
18 0408-03

STI-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
Rura kanalizacyjna PVC-U SN-8, SDR 34 z wydłużonym kielichem, z
uszczelką

m

40.0 m 40.00
RAZEM 40.00

47
d.2

KNR-W 2-
18 0513-03
+ KNR-W
2-18 0513-
04
analogia

STI-02 STUDNIE
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 2 m
Zabudowa studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych C35/45 o
głebokości 2 m (w tym 3 studnie kaskadowe), wyposażonych w:
- właz żeliwny klasy B125 o śr. 600 mm,
- płytę pokrywową PP-1470/600,
- krąg betonowy K 1200/600 lub 1200/300,
- stopnie złazowe,
- kinetę (podstawę) studni, prefabrykowaną lub wykonaną na mokro z be-
tonu, 1200/800 z przelotem śr. 300 mm
dot. studzienek: S01, S02, S05, S06, S07, S08, S11, S17, S18 i S19

stud.

- 7 -
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10 stud. 10.00
RAZEM 10.00

48
d.2

KNR-W 2-
18 0513-03
+ KNR-W
2-18 0513-
04
analogia

STI-02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 1,5 m 
Zabudowa studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych C35/45 o
głebokości 1,5 m, wyposażonych w:
- właz żeliwny klasy B125 o śr. 600 mm,
- płytę pokrywową PP-1470/600,
- krąg betonowy K 1200/600 lub 1200/300,
- stopnie złazowe,
- kinetę (podstawę) studni, prefabrykowaną lub wykonaną na mokro z be-
tonu, 1200/800 z przelotem śr. 300 mm
dot. studzienek: S03, S04, S14 i S15

stud.

4 stud. 4.00
RAZEM 4.00

49
d.2

KNR-W 2-
18 0517-02
analogia

STI-02 Dostawa i zabudowa studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego
(PP), przepływowych, wyposazonych w:
- właz żeliwny klasy B125 o śr. 600 mm,
- kineta studzienki przepływowa dla śr. 315 mm,
- karbowana rura trzonowa śr. 600 mm, L= 2000 mm
- pierścień odciążający betonowy 1000/680,
- teleskopowy adapter do włazów żeliwnych kl. B125,
- uszczelki do rury karbowanej i teleskopowego adaptera
dot. studzienek: S09, S10, S12, S13, S16

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

50
d.2

KNR-W 2-
18 0524-02
analogia

STI-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
Zabudowa studzienek wpustu deszczowego z osadnikiem, wykonanych z
prefabrykatów betonowych B45, rur betonowych lub kręgów śr. 500 mm, i
wyposażonych w:
- wpust krawężnikowo-jezdniowy klasy C250,
- wiaderko osadnikowe,
- płytę pokrywową i pierście fundamentowy

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

51
d.2

KNR-W 2-
18 0527-03
analogia

STI-02 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ścia-
ny 20 cm - otwór o śr. nominalnej 310 mm
Wejście do kinety studzienek kanalizacyjnych - dostawa i zabudowa tulei
ochronnych krótkich z uszczelką o śr. 315 mm

szt.

19*2 szt. 38.00
RAZEM 38.00

52
d.2

KNR-W 2-
18 0527-01
analogia

STI-02 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ścia-
ny 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm
Wejście przez ściany studzienek wpustowych i kanalizacyjnych - dostawa
i zabudowa tulei ochronnych krótkich z uszczelką o śr. 200 mm

szt.

10*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00

53
d.2

KNR-W 2-
18 0422-05
z.sz.3.4.
9908 
analogia

STI-02 KASKADY
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
Każda kaskada złożona z:
- trójnika PCV 315x315 mm - 1 szt.,
- kolana PCV 315 mm - 1 szr.,
- prostki PCV 315 mm, zmienne, - 2 szt.
R*1.11

szt

4*3 szt 12.00
RAZEM 12.00

54
d.2

KNR-W 2-
18 0507-02
analogia

STI-02 Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m
- Deskowanie obetonowania kaskady

m2

[(1.3+1.0+1.3)*1.3]*3 m2 14.04
RAZEM 14.04

55
d.2

KNR-W 2-
18 0508-05
analogia

STI-02 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
- Obetonowanie kaskady

m3

[1.3*1.0*1.3]*3 m3 5.07
RAZEM 5.07
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56
d.2 kalk. włas-

na

STI-02 SEPARATOR
Zakup, dostawa i zabudowa separatora koalescencyjnego lamelowego, z
auto-zamknięciem, z dziesięciokrotnym obejściem burzowym, osadni-
kiem, wykonanego z poletylenu PE-HD o parametrach:
- wydajność Qn= 40l/s, Qmax= 400 l/s
- pojemność osadnika V=8000 l
- średnica wlotu/wylotu 400 mm

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

57
d.2

KNR-W 2-
18 0422-06

STI-02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 400 mm
- Montaż redukcji PVC-U o śr. 400/315 mm na wlocie do separatora

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

58
d.2

KNR-W 2-
18 0706-05

STI-02 PRÓBY
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm

odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
59

d.2
KNR-W 2-
18 0706-04

STI-02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -
1
prób.

19 odc. -
1
prób.

19.00

RAZEM 19.00
60

d.2 kalk. włas-
na

STI-02 Inspekcja kamerą - ocena prawidłowości wykonania kanału m

20.0+496.0+40.0 m 556.00
RAZEM 556.00

61
d.2

KNR-W 5-
10 0303-02
analogia

STI-02 Zabezpieczenie istniejących kabli - rura ochronna, dzielona Arot m

3.0*2 m 6.00
RAZEM 6.00

62
d.2 kalk. włas-

na

STI-02 KANAŁ TECHNOLOGICZNY
Dostawa i montaż elementów kanału technologicznego typu KTu2 (rur,
złączek, uszczelek), w tym:
- rur osłonowych RO 125/108 mm, z polietylenu pierwotnego PEHD, L=
970 mb;
- rur światłowodowych RS 40/3,7 mm, z polietylenu pierwotnego PEHD, z
wewnętrzną powierzchnią rowkowaną, z warstwą poslizgową, L= 1930
mb;
- prefabrykowanych wiązek mikrorur WMR w osłonie, o śr. 40 mm, z po-
lietylenu pierwotnego PEHD, L= 1930 mb

m

485.0 m 485.00
RAZEM 485.00

63
d.2 kalk. włas-

na

STI-02 Dostawa i zabudowa w gotowym wykopie studni kablowych żelbetowych,
typu SKR-2, klasy A15, o wymiarach pojedyńczej studni: 1,50x0,90x1,20
m

kpl

9 kpl 9.00
RAZEM 9.00

3 WYLOT KANALIZACJI - CPV 45110000-1, 45231000-5
64

d.3
KNR-W 2-
01 0115-01

STI-01 PRZYCZÓŁEK BETONOWY
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
- pomiary pod wykop

m3

[(0.6+1.3)/2*1.9]*2.3 m3 4.15
RAZEM 4.15

65
d.3

KNR-W 2-
01 0310-
0202

STI-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 1.6-2.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ło-
patą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m
- wykop ręczny pod przyczółek betonowy
- wywóz nadmiaru ziemi w ilości: [(1.3*1.1)*2+1.1*1.1]=4,07 m3

m3

[(0.6+1.3)/2*1.9]*2.3 m3 4.15
RAZEM 4.15

66
d.3

KNR 2-02
1101-07

STI-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- podsypka piaskowa o grubości 10 cm

m3

1.5*1.3*0.1 m3 0.20
RAZEM 0.20

67
d.3

KNR 2-02
1101-01

STI-02 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
- podkład z chudego betonu B8

m3

- 9 -
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1.4*1.2*0.1 m3 0.17
RAZEM 0.17

68
d.3

KNR 2-02
0602-09 +
KNR 2-02
0602-10

STI-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
- Bitizol 2xR+P

m2

1.4*1.2 m2 1.68
RAZEM 1.68

69
d.3

KNR-W 2-
18 0507-02
analogia

STI-02 Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m
- deskowanie ścian przyczółka betonowego

m2

(1.3*1.1)*2+1.1*1.1+0.4*1.1+(1.1*0.9)*2+0.9*0.65+(0.2*0.9)*2 m2 7.44
RAZEM 7.44

70
d.3

KNR-W 2-
18 0501-02

STI-02 Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje
proste
- pręty zbrojeniowe A-II  ze stali 18G2

t

91.5/1000 t 0.09
RAZEM 0.09

71
d.3

KNR-W 2-
18 0504-02

STI-02 Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14 mm t

91.5/1000 t 0.09
RAZEM 0.09

72
d.3

KNR-W 2-
18 0508-06

STI-02 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ściany proste i łukowe
- transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
- ściany przyczółka z betonu BH-25, F150, W-4

m3

1.3*1.1*0.2+[1.3*0.9*(0.15+0.32)/2]*2+[(0.15+0.32)/2*0.9]*0.9-3.14*0.4*
0.4/2

m3 0.78

RAZEM 0.78
73

d.3
KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

STI-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
- Bitizol 2xR+P

m2

(1.3*1.1)*2+1.1*1.1 m2 4.07
RAZEM 4.07

74
d.3

KNR-W 2-
01 0502-02
analogia

STI-01 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych
przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu III, zagęszczanie ręczne
- obsypka ścian przyczółka betonowego ziemią z urobku z recznym za-
gęszczeniem ziemi

m3

4.15-[(0.6+1.3)/2*1.3]*1.1 m3 2.79
RAZEM 2.79

75
d.3

KNR-W 2-
01 0113-03
analogia

STI-01 KORYTO ŚCIEKOWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
koryta i prace pomiarowe w trakcie budowy

km

0.025 km 0.03
RAZEM 0.03

76
d.3

KNR-W 2-
01 0701-
0802 +
KNR 4-01
0108-06
0108-08 
analogia

STI-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna
do 0.8 w gruncie kat. III
- ręczny wykop pod zabudowę prefabrykatów betonowych koryta ścieko-
wego
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi w ilości: [25.0*0.8*0.7-
(25.0*0.3*0.7)]=8.75 m3

m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

77
d.3

KNR 2-02
1101-07

STI-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- podsypka piaskowa o grubości 15 cm

m3

25.0*0.8*0.15 m3 3.00
RAZEM 3.00

78
d.3

KNR 2-02
1101-07

STI-02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 12 cm

m3

25.0*0.7*0.12 m3 2.10
RAZEM 2.10

79
d.3

KNR-W 2-
01 0515-01

STI-02 Ułożenie ścieków drogowych korytkowych bez podbudowy
- ułożenie koryta ściekowego z prefabrykatów betonowych,
- dostawa 35 szt. prefabrykatów betonowych 50x35x75 cm

m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

80
d.3

KNR-W 2-
01 0704-
0201
analogia

STI-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szerokości
dna do 0.4 m w gruncie kat. III
- obustronna obsypka koryta z prefabrykatów betonowych z ubiciem zie-
mi

m

25.0*2 m 50.00
RAZEM 50.00
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

81
d.3

KNR 2-21
0112-02 +
KNR 2-21
0112-03

STI-02 UMACNIANIE SKARP
Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów wraz wygrabianiem i
zebraniem w stosy - Przygotowanie terenu pod ułożenie płyt betonowych
ażutowych
R*0.955

m2

(0.75*0.5)*134 m2 50.25
RAZEM 50.25

82
d.3

KNR 2-21
0217-01 +
KNR 4-01
0108-05
0108-08 
analogia

STI-02 Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami
- ręczny podkop pod plyty betonowe, ażurowe
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
R*0.955

m3

(0.75*0.5)*134 m3 50.25
RAZEM 50.25

83
d.3

KNR-W 2-
01 0520-01
analogia

STI-02 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
- ułożenie, na przygotowanym podłożu, płyt ażurowych betonowych
75x50x10 cm, mocowanych palikami o śr. 4-5 cm, i dł. każdego palika l=
0,7 m
- założono przytwierdzenie 3 palików na 1 m2

m2

(0.75*0.5)*134 m2 50.25
RAZEM 50.25

4 PRACE DODATKOWE - CPV 45000000-7
84

d.4 kalk. włas-
na

STI-00 Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych m

524.0 m 524.00
RAZEM 524.00

85
d.4

KNR 2-21
0101-01

STI-02 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
- dla celów kosztorysowych założono 1 m3 zanieczyszczeń
R*0.955

m3

1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00

86
d.4 kalk. włas-

na

STI-00 Nakłady na prace dodatkowe, nieprzewidziane na etapie prac projekto-
wych -
dla celów kosztorysowych założono wartość równą 5% kwoty netto

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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