
Tabela przedmiaru robót

Budowa kanalizacja  sanitarnej w Ławach. Zlewnie  P1, P3, P5 i P6 .

Data utworzenia: 2014-01-13

Opis robót Ilo�� robót

Dział nr 1. Zlewnia P1

Dział nr 1.1. Kanał sanitarny grawitacyjny fi 200 mm

[CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodoci�gów]

Dział nr 1.1.1. Roboty ziemne

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne]

Jednostka: m3 476,0000

Roboty ziemne wykonane koparkami przeds. z transportem urobku sam. samowyładowczymi na odl.do 1 km.. Koparki

przedsi�bierne o poj.ły�ki 0,40 m3 grunt kat. III. samochód samowyładowczy do 5 t

1. KNR 2-01W  0201-0800   [S 02.00.00]

podło�a 47,5     47,5000

obsypka 221+182    403,0000

gabaryty studni 11     11,0000

gabaryty rura�u 11+3,5     14,5000

Jednostka: m3 3808,0000

Nakłady uzupeł.za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5km odlegl. transp.ponad 1 km sam.samowył.i ponad 0,5km. Nakłady

uzupeł.za ka�de 0,5 km sam.samowył.do 5t na odl.ponad 1 km. po terenie lub drogach gruntowych  grunt kat. III-IV- na 4

km

2. KNR 2-01W  0210-0200   [S 02.00.00]

8*476   3808,0000

Jednostka: m3 361,5000

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład. Koparki przedsi�bierne o poj.ły�ki  0,40 m3

grunt kat. III

3. KNR 2-01W  0212-0600   [S 02.00.00]

wykop pod kan, graw. i tłocz. P1-S62 872,5    872,5000

poszerzenie pod studnie 9      9,0000

wykop r�czny 5% -44    -44,0000

wywóz - 476   -476,0000

Jednostka: m3 44,0000

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szeroko�ci dna do 1,5m i gł�boko�ci do 1,5m w gruncie kat. III, ze

zło�eniem urobku na odkład- 5% wykopu

4. KNR 2-01  0310-0200   [S 02.00.00]

Jednostka: m2 1372,5000

Umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych palami szalunk.(wypras) w grunt.suchych wraz z rozbiórk. Wykopy o

szeroko�ci do 1,0 m,umocnienie palami,gł�boko�� wykopu do 3,0. kategoria gruntu  III-IV

5. KNR 2-01W  0314-0200   [S 02.00.00]

Jednostka: 403,0000

Pospółka na obsypk� rura�u PVC I PE z dowozem nad wykop

6. Kalkulacja własna   [S 02.00.00]

Jednostka: m3 403,0000

Zasypanie wykopów liniowych o �cianach pionowych. Gł�boko�� wykopu do 1,5 m,  szeroko�� wykopu 1,6 - 2,5 m.

kategoria gruntu  III-IV- obsypka rura�u PVC i PE wraz z ubiciem

7. KNR 2-01W  0312-0101   [S 02.00.00]

221+182    403,0000
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Opis robót Ilo�� robót

Jednostka: m3 405,5000

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

8. KNR 2-01 0230-01   [S 02.00.00]

0 361,5+44    405,5000

Jednostka: m3 405,5000

Zag�szczanie nasypów ubijakami i zag�szczarkami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste III

9. KNR 2-01W  0228-0200   [ S 02.00.00]

Dział nr 1.1.2. Roboty monta�owe

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania �cieków]

Jednostka: m3 45,0000

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podło�e z materiałów sypkich o gr. 10 cm

10. KNR 2-18W  0511-0100   [S 03.00.00]

Jednostka: m 363,0000

Sie� kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-ruroci�gi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC klielichowe o �redn.

nom. 200 mm. ci�gnik kołowy lite klasa S z wydluzonymi kielichami

11. KNR 2-28  0503-0200   [S 03.00.00]

P1-S64 365-8    357,0000

Sr1-Si 6      6,0000

Jednostka: szt 9,0000

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o �redn.315-425 mm - zamkni�cie sto�kiem betonowym.

pokrywa betonowa bez wpustu- Pozycja zast�pcza studzienki PE typu TEGRA 1000

12. KNR 2-18W  0517-0100   [S 03.00.00]

Jednostka: studni� 1,0000

Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studnie rewizyjne z kr�gów bet.w gotowym wykopie (b.murow.podst.stud. Studnie z kr�gów

betonowych o �redn.1000 mm - gł�boko�� 2,0 m- studzienki rozpr��ne z kr�gów betonowych spełniej�ce wymogi zawarte

w warunkach technicznych

13. KNR 2-28  0406-0300

Jednostka: 0,5 m -1,0000

Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studnie rewizyjne z kr�gów bet.w gotowym wykopie (b.murow.podst.stud. Studnie z kr�gów

betonowych o �redn.1000 mm - za ka�de nast�pne 0,5 m

14. KNR 2-28  0406-0400   [S 03.00.00]

Jednostka: m 12,0000

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o �rednicy nomin.250 mm. /rury polietylenowe/- pozycja

zast�pcza rury ochronn # 315 mm na kanale grawitacyjnym

15. KNR 2-19W  0306-1200

12     12,0000

Jednostka: 355,5000

Inspekcja kanału kamer� przed odbiorem

16. Kalkulacja własna   [S 03.00.00]

P1-SS64 349    349,0000

Sr1-Si 6,5      6,5000

Dział nr 1.2. Kanał sanitarny grawitacyjny fi 160 mm

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania �cieków]

Dział nr 1.2.1. Roboty ziemne

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne]
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Opis robót Ilo�� robót

Jednostka: m3 20,5000

Roboty ziemne wykonane koparkami przeds. z transportem urobku sam. samowyładowczymi na odl.do 1 km.. Koparki

przedsi�bierne o poj.ły�ki 0,40 m3 grunt kat. III. samochód samowyładowczy do 5 t

17. KNR 2-01W  0201-0800   [S 02.00.00]

podło�a 2,5      2,5000

gabaryty rura�u 1      1,0000

obsybka rura�u PVC 17     17,0000

Jednostka: m3 164,0000

Nakłady uzupeł.za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5km odlegl. transp.ponad 1 km sam.samowył.i ponad 0,5km. Nakłady

uzupeł.za ka�de 0,5 km sam.samowył.do 5t na odl.ponad 1 km. po terenie lub drogach gruntowych  grunt kat. III-IV- na 4

km

18. KNR 2-01W  0210-0200   [S 02.00.00]

8*20,5    164,0000

Jednostka: m3 206,5000

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład. Koparki przedsi�bierne o poj.ły�ki  0,40 m3

grunt kat. III

19. KNR 2-01W  0212-0600   [S 02.00.00]

wykop 149    149,0000

wykopy do przecisków 9*10     90,0000

wykop r�czny -12    -12,0000

wywóz -20,5    -20,5000

Jednostka: m3 12,0000

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szeroko�ci dna do 1,5m i gł�boko�ci do 1,5m w gruncie kat. III, ze

zło�eniem urobku na odkład- 5% wykopu

20. KNR 2-01  0310-0200   [S 02.00.00]

Jednostka: 17,0000

Pospółka na obsypk� rura�u PVC I PE z dowozem nad wykop

21. Kalkulacja własna - Pospółka na obsypk� rura   [S 02.00.00]

Jednostka: m3 17,0000

Zasypanie wykopów liniowych o �cianach pionowych. Gł�boko�� wykopu do 1,5 m,  szeroko�� wykopu 1,6 - 2,5 m.

kategoria gruntu  III-IV- obsypka rura�u PVC wraz z ubiciem

22. KNR 2-01W  0312-0101   [S 02.00.00]

Jednostka: m3 218,5000

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

23. KNR 2-01 0230-01   [S 02.00.00]

0 206,5+12    218,5000

Jednostka: m3 218,5000

Zag�szczanie nasypów ubijakami i zag�szczarkami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste III

24. KNR 2-01W  0228-0200   [ S 02.00.00]

Dział nr 1.2.2. Roboty monta�owe

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania �cieków]

Jednostka: m 128,0000

Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o �redn. zewn. 160 mm

25. KNR 2-18W  0408-0200   [S 03.00.00]

Jednostka: szt 17,0000

Kształtki PVC kanalizacji zewn�trznej jednokielichowe ł�czone na wcisk. Kształtki kanalizacyjne PVC o �redn.zewn. 160

mm- za�lepki do przyłaczy

26. KNR 2-18W  0421-0200   [S 03.00.00]
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Opis robót Ilo�� robót

Jednostka: szt 8,0000

Kształtki PVC kanalizacji zewn�trznej jednokielichowe ł�czone na wcisk. Kształtki kanalizacyjne PVC o �redn.zewn. 160

mm -Trójnik PVC 200/160

27. KNR 2-18W  0421-0200   [S 03.00.00]

Jednostka: 77,0000

Przecisk rur� stalow� 273 mm  wraz z kosztem rury

28. Kalkulacja własna -Przecisk rur� stalow� 273   [S 03.00.00]

Jednostka: m 77,0000

Budowle na sieci wodoc.i kanal.-przeci�ganie ruroci�gów przewodowych w rurach ochronnych. Ruroci�g przewodowy o �r.

nom. 150 mm. wci�garka mech z nap�dem spalinowym - wraz rura�em PVC fi 160 mm klasa S z wydłu�onymi kielichami

29. KNR 2-28  0403-0401   [S 03.00.00]

Dział nr 1.3. Kanał tłoczny  fi 110 mm wraz z przepompowni�

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania �cieków]

Dział nr 1.3.1. Roboty ziemne

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne]

Jednostka: m3 374,5000

Roboty ziemne wykonane koparkami przeds. z transportem urobku sam. samowyładowczymi na odl.do 1 km.. Koparki

przedsi�bierne o poj.ły�ki 0,40 m3 grunt kat. III. samochód samowyładowczy do 5 t

30. KNR 2-01W  0201-0800   [S 02.00.00]

podło�a 4,5+67,5     72,0000

gabaryty rura�u 0,5+8      8,5000

obsypka 18+262    280,0000

gabaryty przepompowni 10     10,0000

gabaryty komory pomiarowej 4      4,0000

Jednostka: m3 2996,0000

Nakłady uzupeł.za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5km odlegl. transp.ponad 1 km sam.samowył.i ponad 0,5km. Nakłady

uzupeł.za ka�de 0,5 km sam.samowył.do 5t na odl.ponad 1 km. po terenie lub drogach gruntowych  grunt kat. III-IV- na 4

km

31. KNR 2-01W  0210-0200   [S 02.00.00]

8*33    264,0000

8*337,5   2700,0000

8*4     32,0000

Jednostka: m3 793,5000

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład. Koparki przedsi�bierne o poj.ły�ki  0,40 m3

grunt kat. III- wykop pod kanał tłoczny zlokalizowany wzdłu� kanału grawitacyjnego został uj�ty w wykopach pod kanał

grawitacyjny

32. KNR 2-01W  0212-0600   [S 02.00.00]

wykop kanał tłoczny niezale�ny 75,5     75,5000

pogł�bienie i poszerzenie przepom. 30     30,0000

pod przecisk 10+20     30,0000

wykop r�czny 10% -6-54    -60,0000

wywóz -33-341,5   -374,5000

komora pomiarowa 12     12,0000

T6-T2 1080,5   1080,5000

Jednostka: m3 60,0000

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szeroko�ci dna do 1,5m i gł�boko�ci do 1,5m w gruncie kat. III, ze

zło�eniem urobku na odkład- 5% wykopu

33. KNR 2-01  0310-0200   [S 02.00.00]

6+54     60,0000
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Opis robót Ilo�� robót

Jednostka: 1 szt 6,0000

Igłofiltry o �rednicy do  50 mm. Wpłukiwane w grunt bez obsypki do gł.4m

34. KNR 2-01 IGM  0607-0100   [S 02.00.00]

Jednostka: 1 godz. 8,0000

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczaj�ce. �rednice otworów od 150 do 500mm- pozycja zast�pcza pompowanie

wody z igłofiltrów

35. KNR 2-01  0605-0100   [S 02.00.00]

Jednostka: m2 2982,5000

Umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych palami szalunk.(wypras) w grunt.suchych wraz z rozbiórk. Wykopy o

szeroko�ci do 1,0 m,umocnienie palami,gł�boko�� wykopu do 3,0. kategoria gruntu  III-IV

36. KNR 2-01W  0314-0200   [S 02.00.00]

przepompownia P1 22,5     22,5000

Sr1-T6 kom. przeciskowe 250    250,0000

T2-T6 2700   2700,0000

komora pomiar. 10     10,0000

Jednostka: 280,0000

Pospółka na obsypk� rura�u  PE z dowozem nad wykop

37. Kalkulacja własna -   [S 02.00.00]

18     18,0000

T6-T2 262    262,0000

Jednostka: m3 280,0000

Zasypanie wykopów liniowych o �cianach pionowych. Gł�boko�� wykopu do 1,5 m,  szeroko�� wykopu 1,6 - 2,5 m.

kategoria gruntu  III-IV- obsypka rura�u PVC wraz z ubiciem

38. KNR 2-01W  0312-0101   [S 02.00.00]

18     18,0000

T6-T2 262    262,0000

Jednostka: m3 897,0000

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

39. KNR 2-01 0230-01   [S 02.00.00]

0 85,5+6     91,5000

Sr-T6 54     54,0000

T6-T2 689+54    743,0000

komora pomiarowa 8,5      8,5000

Jednostka: m3 897,0000

Zag�szczanie nasypów ubijakami i zag�szczarkami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste III

40. KNR 2-01W  0228-0200   [ S 02.00.00]

91,5     91,5000

Sr-T6 54     54,0000

T6-T2 743    743,0000

komora poiarowa 8,5      8,5000

Dział nr 1.3.2. Roboty monta�owe

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania �cieków]

Jednostka: m3 67,5000

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podło�e z materiałów sypkich o gr. 10 cm

41. KNR 2-18W  0511-0100   [S 03.00.00]

T6-T2 67,5     67,5000

Jednostka: m 1268,0000

Monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD). O �rednicy zewn�trznej 110 mm

42. KNR 2-18W  0109-0400   [S 03.00.00]

od P1 d0 T2 424    424,0000

od T6-T2 844    844,0000

- 5 -



Opis robót Ilo�� robót

Jednostka: zł�cze 108,0000

Ł�czenie rur polietylenowych, ci�nieniowych PE, PEHD metod� zgrzewania czołowego. O �rednicy zewn�trznej 110 mm +

agregat pr�dotw.

43. KNR 2-18W  0110-0401   [S 03.00.00]

P1-T2 38     38,0000

T2-T6 70     70,0000

Jednostka: 746,5000

Kanał # 110 mm na odcinku od Sr1 do T6 układany przeciskiem sterowanym wraz z kosztem rury PE-TS # 110 mm

44. Kalkulacja własna   [S 03.00.00]

Jednostka: 66,5000

Przecisk rur� stalow� 159 mm wraz z kosztem rury

45. Kalkulacja własna   [S 03.00.00]

zej�cie z pasa drogi pow. do P2 20     20,0000

pod ul. Przemysłow� 29     29,0000

pod torami 17,5     17,5000

Jednostka: m 66,5000

Budowle na sieci wodoc.i kanal.-przeci�ganie ruroci�gów przewodowych w rurach ochronnych. Ruroci�g przewodowy o �r.

nom. 100 mm. wci�garka mech z nap�dem spalinowym - wraz z rura�em z PE do kanalizacji tłocznej fi 110 mm

46. KNR 2-28  0403-0301   [S 04.00.00]

zej�cie z pasa drogi powiat do P2 20     20,0000

pod ul. Przemysłow� 29     29,0000

pod torami 17,5     17,5000

Jednostka: szt 14,0000

Sie� wodoci�g.i przył�cza w os.wiejskich - kształtki PE na ruroci�gach PE. �redn. zewn. rury 110 mm łuki i kolana

47. KNR 2-28  0305-0300   [S 03.00.00]

Sr1-T6 6      6,0000

T6-T2 8      8,0000

Jednostka: szt 1,0000

Sie� wodoci�g.i przył�cza w os.wiejskich - kształtki PE na ruroci�gach PE. �redn. zewn. rury 110 mm - trójnik

elektrooporowy 110/110 na kanale tłocznym

48. KNR 2-28  0305-0300   [S 03.00.00]

Jednostka: 12,0000

Przecisk rur� stalow� 159 mm wraz kosztem rury - zejscie z pasa drogi powiatowej do P4

49. Kalkulacja własna   [S 03.00.00]

przecisk do P4 zej�cie z pasa 12     12,0000

Jednostka: m 12,0000

Budowle na sieci wodoc.i kanal.-przeci�ganie ruroci�gów przewodowych w rurach ochronnych. Ruroci�g przewodowy o �r.

nom. 80 mm zej�cie z pasa drogi powiatowej do P4

50. KNR 2-28  0403-0200   [S 03.00.00]

przecisk do  P4 zej�cie z pasa 12     12,0000

Jednostka: szt 1,0000

Sie� wodoci�g.i przył�cza w os.wiejskich - kształtki PE na ruroci�gach PE. �redn. zewn. rury 110 mm - trójnik

elektrooporowy 110/90 na kanale tłocznym - zej�cie z pasa drogi powiatowej

51. KNR 2-28  0305-0300   [S 03.00.00]

przecisk P6+podłaczenie 1      1,0000

Jednostka: szt 1,0000

Sie� wodoci�g.i przył�cza w os.wiejskich-zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� na ruroc. PVC i PE. �redn.nominalne

zasuwy 80 mm -zasuwy typu E Hawle z kró�cami do zgrzewania + betonowy pier�cie� do skrzynki pozycja zast�pcza

zasuwa na kanale tłocznym na zej�ciu z pasa drogi powiatowej do P4

52. KNR 2-28  0309-0200   [S 03.00.00]
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Opis robót Ilo�� robót

Jednostka: szt 7,0000

Sie� wodoci�g.i przył�cza w os.wiejskich-zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� na ruroc. PVC i PE. �redn.nominalne

zasuwy 100 mm-zasuwy typu E Hawle z kró�cami do zgrzewania + betonowy pier�cie� do skrzynki pozycja zast�pcza

zasuwa na kanale tłocznym- zej�cie z pasa drogi powiatowej do P4

53. KNR 2-28  0309-0300   [S 03.00.00]

Jednostka: kpl 2,0000

Odpowietrzenie ruroci�gów sieci wodoci�gowych w studzienkach. Odpowietrzenie ruroci�gów- pozycja zast�pcza zespół

napowietrzaj�co-odpowietrzaj�cy kanału tłocznego

54. KNR 2-18W  0216-0100   [S 03.00.00]

Jednostka: studni� 1,0000

Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studnie rewizyjne z kr�gów bet.w gotowym wykopie (b.murow.podst.stud. Studnie z kr�gów

betonowych o �redn.1200 mm - gł�boko�� 2,0 m- studnia do zabudowy zespołu napowietrzaj�co-odpowietrzaj�cego kr�gi

betonowe zgodnie z wymogami warunków technicznych

55. KNR 2-28  0406-0500

Jednostka: kpl 2,0000

Hydranty po�arowe i zdroje uliczne. Hydranty podziemne o �rednicy  80 mm - pozycja zast�pcza armatura do płukania

kanałów tłocznych

56. KNR 2-18W  0219-0100   [S 03.00.00]

Jednostka: m 12,0000

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o �rednicy nomin.160 mm. /rury polietylenowe/ - pozycja

zast�pcza rura ochronna na kanale tłocznym

57. KNR 2-19W  0306-0800

Jednostka: 1,0000

Przepływomierz wraz z monta�em wg. specyfikacji zał�czonej do projektu

58. Kalkulacja własna   [S 03.00.00]

Jednostka: studni� 1,0000

Budowle na sieci wodoc.i kanal.-studnie rewizyjne z kr�gów bet.w gotowym wykopie (b.murow.podst.stud. Studnie z kr�gów

betonowych o �redn.1500 mm - gł�boko�� 2,0 m - komora pomiarowa kr�gi betonowe zgodnie z wymogami warunków

technicznych

59. KNR 2-28  0406-0700   [S 03.00.00]

Jednostka: próba 6,0000

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD. Próba ruroci�gu o �rednicy

nominalnej 90-110 mm - pozycja zast�pcza próba szczelno�ci kanału tłocznego

60. KNR 2-18W  0704-0100   [S 03.00.00]

P1-T1 1      1,0000

Sr1-T6 2      2,0000

T6-T2 3      3,0000

Jednostka: m3 3,0000

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach. Transp.bet.poj.do betonu,elem.konstr. - ławy fundament.,bloki

oporowe-pier�cie� doci��ajacy do przepompowni

61. KNR 2-18W  0508-0500   [S 03.00.00]

Jednostka: 1,0000

Przepompownia �cieków  P1 wraz z monta�em i uruchomieniem zgodnie z zał�czon� do projektu specyfikacj�

62. Kalkulacja własna   [S 03.00.00]

Dział nr 1.4. Kanał tłoczny  fi 63m wraz z przepompowniami przydomowymi

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania �cieków]
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Opis robót Ilo�� robót

Dział nr 1.4.1. Roboty ziemne- .

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne]

Jednostka: m3 41,5000

Roboty ziemne wykonane koparkami przeds. z transportem urobku sam. samowyładowczymi na odl.do 1 km.. Koparki

przedsi�bierne o poj.ły�ki 0,40 m3 grunt kat. III. samochód samowyładowczy do 5 t

63. KNR 2-01W  0201-0800   [S 02.00.00]

podło�e 2,5      2,5000

obsypka 9      9,0000

gabaryty przepompowni 2,5*12     30,0000

Jednostka: m3 332,0000

Nakłady uzupeł.za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5km odlegl. transp.ponad 1 km sam.samowył.i ponad 0,5km. Nakłady

uzupeł.za ka�de 0,5 km sam.samowył.do 5t na odl.ponad 1 km. po terenie lub drogach gruntowych  grunt kat. III-IV- na 4

km

64. KNR 2-01W  0210-0200   [S 02.00.00]

8*41,5    332,0000

Jednostka: m3 227,5000

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład. Koparki przedsi�bierne o poj.ły�ki  0,40 m3

grunt kat. III- wykop pod kanał tłoczny zlokalizowany wzdłu� kanału grawitacyjnego został uj�ty w wykopach pod kanał

grawitacyjny

65. KNR 2-01W  0212-0600   [S 02.00.00]

wykop przył. 118    118,0000

przy przeciskach 9*5     45,0000

przepompownie 10*12    120,0000

wyk. r�czny -14    -14,0000

wywóz -41,5    -41,5000

Jednostka: m3 14,0000

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szeroko�ci dna do 1,5m i gł�boko�ci do 1,5m w gruncie kat. III, ze

zło�eniem urobku na odkład- 5% wykopu

66. KNR 2-01  0310-0200   [S 02.00.00]

14     14,0000

Jednostka: 9,0000

Pospółka na obsypk� rura�u  PE z dowozem nad wykop

67. Kalkulacja własna   [S 02.00.00]

9      9,0000

Jednostka: m3 9,0000

Zasypanie wykopów liniowych o �cianach pionowych. Gł�boko�� wykopu do 1,5 m,  szeroko�� wykopu 1,6 - 2,5 m.

kategoria gruntu  III-IV- obsypka rura�u PE raz z ubiciem

68. KNR 2-01W  0312-0101   [S 02.00.00]

9      9,0000

Jednostka: m3 241,5000

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

69. KNR 2-01 0230-01   [S 02.00.00]

227,5+14    241,5000

Jednostka: m3 241,5000

Zag�szczanie nasypów ubijakami i zag�szczarkami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste III

70. KNR 2-01W  0228-0200   [ S 02.00.00]

241,5    241,5000

Dział nr 1.4.2. Roboty monta�owe

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania �cieków]
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Opis robót Ilo�� robót

Jednostka: m3 2,5000

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podło�e z materiałów sypkich o gr. 10 cm

71. KNR 2-18W  0511-0100   [S 03.00.00]

Jednostka: m 50,5000

Monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD). O �rednicy zewn�trznej  63 mm

72. KNR 2-18W  0109-0100   [S 03.00.00]

50,5     50,5000

Jednostka: 101,0000

Przecisk rur� stalow� 90 mm wraz z kosztem rury

73. Kalkulacja własna   [S 03.00.00]

101    101,0000

Jednostka: m 101,0000

Budowle na sieci wodoc.i kanal.-przeci�ganie ruroci�gów przewodowych w rurach ochronnych. Ruroci�g przewodowy o �r.

nom. 50 mm

74. KNR 2-28  0403-0100   [S 03.00.00]

101    101,0000

Jednostka: szt 12,0000

Sie� wodoci�g.i przył�cza w os.wiejskich - kształtki PE na ruroci�gach PE. �redn. zewn. rury 110 mm - trójnik

elektrooporowy 110/63na kanale tłocznym

75. KNR 2-28  0305-0300   [S 03.00.00]

Jednostka: szt 12,0000

Sie� wodoci�g.i przył�cza w os.wiejskich-zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� na ruroc. PVC i PE. �redn.nominalne

zasuwy 50 mm -zasuwy typu E Hawle z kró�cami do zgrzewania # 50 pozycja zat�pcza zasuwy na kanale tłocznym

76. KNR 2-28  0309-0100   [S 03.00.00]

Jednostka: 3,0000

Przepompownia �cieków przydomowe typu Polpit wraz ze zbiornikiem monta�em i rozruchem

77. Kalkulacja własna   [S 03.00.00]

Dział nr 2. Zlewnia P5

Dział nr 2.1. Kanał sanitarny grawitacyjny fi 200 mm

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania �cieków]

Dział nr 2.1.1. Roboty ziemne

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne]

Jednostka: m 97,5000

Rozebranie nawierzchni z płyt �elbetowych w torowiskach tramwajowych linii dwutorowej, w prze�wicie 1435mm- pozycja

zast�pcza demonta� nawierzchni z płyt lotniskowych 1,5X3,0 m

78. KNR 2-31  0809-0100   [S 01. 03. 03]

od S5 do S8 87,5     87,5000

S15-S19 10     10,0000

Jednostka: m3 362,5000

Roboty ziemne wykonane koparkami przeds. z transportem urobku sam. samowyładowczymi na odl.do 1 km.. Koparki

przedsi�bierne o poj.ły�ki 0,40 m3 grunt kat. III. samochód samowyładowczy do 5 t

79. KNR 2-01W  0201-0800   [S 02.00.00]

P5+S13 21+8,5+16+97,5    143,0000

S8-S18 14+5,5+8+65     92,5000

S17-S21 8,5+2+4+78     92,5000

S15-S19 5,5+2+2,5+24,5     34,5000
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