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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
ZLEWNIA  PL 3
 
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANICY PASA DROGOWEGO
odc. O3 - O36; O29 - O29.2; O17 +  6 m w kierunku O17.1; O24 +  6 m w kierunku O24.2   
 
Rury  PVC typ S ( lite ) o  śr. 250 mm - 479,2 m  
Rury  PVC typ S ( lite ) o  śr. 200 mm - 262,5 m
Rury  PVC typ S ( lite ) o  śr. 160 mm - 186,4 m  
Studnie kanalizacyjne z tworzywa o śr. 1000 mm - 14 kpl
Studnie kanalizacyjne z tworzywa o śr.   600 mm -   4 kpl
Wykopy  w  gruncie  kat. III - 100 %  ;  wykonywane  mechanicznie  95% ; wykonywane  ręcznie  5%  o ścianach  pionowych  umocnionych  na  całej długości.
W cenie robót ziemnych należy ująć koszt odwodnienia wykopów i zajęcia pasa drogowego oraz odtworzenie  nawierzchni  dróg. 
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Kanalizacja - Laskowiec TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 SIEĆ KANALIZACJI SANITAR-

NEJ w msc. Laskowiec ul.
Środkowa

1.1 Zlewnia PL 3
1.1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej gra-

witacyjnej odc. O3 - O36; O29 -
O29.2

1.1.2 Odgał ązienia kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej od sieci do
granicy działek na odc. O3 -
O36; O29 - O29.2

1.2 Roboty drogowe zlewnia O3 -
O36; O29 - O29.2
RAZEM

Słownie:  
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Kanalizacja - Laskowiec PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Laskowiec gm. Rzeku ń 
1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ w msc. Laskowiec ul. Środkowa

1.1 Zlewnia PL 3
1.1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odc. O3 - O36 ; O29 - O29.2

1
d.1.1.1

KNNR 1
0202-05 -
analogia

ST-01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku samo chodami
samowyładowczymi na miejsce tymczasowego składowani a
wybrane przez Wykonawc ę robót.
Cena obejmuje koszty zwi ązane z wykonaniem projektu organi-
zacji ruchu i zaj ęcia pasa drogowego oraz zabezpieczenia ist-
niejącego uzbrojenia podziemnego.
W cenie uwzgl ędniono koszt odwodnienia wykopów i wycink ę
drzew i krzewów.

m3

3002,0 m3 3002,00
RAZEM 3002,00

2
d.1.1.1

KNNR 1
0307-03

ST-01.00 Wykopy liniowe o szeroko ści 0,8-2,5 m i gł ęboko ści do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z r ęcznym wy-
dobyciem urobku
Cena obejmuje koszty zwi ązane z wykonaniem projektu organi-
zacji ruchu i zaj ęcia pasa drogowego oraz zabezpieczenia ist-
niejącego uzbrojenia podziemnego.
W cenie uwzgl ędniono koszt odwodnienia wykopów i wycink ę
drzew i krzewów.

m3

158,0 m3 158,00
RAZEM 158,00

3
d.1.1.1

KNNR 1
0318-03 z.
o.2.11.4.
9911-02 

ST-01.00 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szeroko ści 0.8-
2.5 m i gł ęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zag ęszczenia
Js=0.98)
Cena obejmuje koszty zwi ązane z wykonaniem projektu organi-
zacji ruchu i zaj ęcia pasa drogowego oraz zabezpieczenia ist-
niejącego uzbrojenia podziemnego.
W cenie uwzgl ędniono koszt odwodnienia wykopów.

m3

158,0 m3 158,00
RAZEM 158,00

4
d.1.1.1

KNNR 1
0214-03 -
analogia z.
o.2.11.4.
9911-02

ST-01.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłu żnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z za-
gęszczeniem mechanicznym zag ęszczarkami (gr. warstwy w
stanie lu źnym 40 cm) - kat. gruntu I-III - współczynnik zag ęsz-
czenia Js=0.98)
Cena obejmuje koszty zwi ązane z wykonaniem projektu organi-
zacji ruchu i zaj ęcia pasa drogowego oraz zabezpieczenia ist-
niejącego uzbrojenia podziemnego.
W cenie uwzgl ędniono koszt 700,0 m3 piasku ( cze ściowa wy-
miana gruntu ) oraz koszt odwodnienia wykopów.

m3

2392,85 m3 2392,85
RAZEM 2392,85

5
d.1.1.1

KNNR 1
0206-02 -
analogia

ST-01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.
łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagaz ynowanej
w hałdach z transportem urobku z miejsca tymczasowe go skła-
dowania samochodami samowyładowczymi
Przywiezienie ziemi do zasypki wykopów.

m3

2193,28 m3 2193,28
RAZEM 2193,28

6
d.1.1.1

KNNR 1
0206-02 -
analogia

ST-01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.
łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagaz ynowanej
w hałdach z transportem urobku na składowisko wskaz ane
przez Zamawiaj ącego samochodami samowyładowczymi

m3

808,72 m3 808,72
RAZEM 808,72

7
d.1.1.1

kalkulacja
własna

ST-01.00 Umocnienie ścian wykopów liniowych obudowami stalowymi
systemowymi w gruntach suchych; wykopy gł ęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-II

m2

4626,30 m2 4626,30
RAZEM 4626,30

8
d.1.1.1

kalkulacja
własna

ST-02.00 Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanit arnej grawi-
tacyjnej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

km

0,7417
RAZEM 0,00

9
d.1.1.1

kalkulacja
własna

ST-02.00 Podło ża z kruszyw naturalnych  o gr. 10 cm m3

33,49 m3 33,49
RAZEM 33,49
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Kanalizacja - Laskowiec PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10
d.1.1.1

kalkulacja
własna

ST-02.00 Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm z kruszy w natural-
nych pozyskanych z wykopu

m3

500,43 m3 500,43
RAZEM 500,43

11
d.1.1.1

KNNR 11
0502-02

ST-02.00 Ruroci ągi kanalizacyjne z PVC typ S ( lita ) o śr. 200 mm
Pozycja obejmuje wykonanie próby szczelno ści oraz sprawdze-
nie prawidłowo ści uło żenia ruroci ągu kamer ą .

m

262,5 m 262,50
RAZEM 262,50

12
d.1.1.1

KNNR 11
0502-03

ST-02.00 Ruroci ągi kanalizacyjne z PVC typ S ( lita ) o śr. 250 mm
Pozycja obejmuje wykonanie próby szczelno ści oraz sprawdze-
nie prawidłowo ści uło żenia ruroci ągu kamer ą .

m

479,2 m 479,20
RAZEM 479,20

13
d.1.1.1

KNNR 11
0406-05

ST-02.00 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two rzyw
sztucznych o śr. 1000 mm z pier ścieniem odci ążającym i wła-
zem klasy D400 z wypełnieniem betonowym

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

14
d.1.1.1

KNNR 11
0406-05 -
analogia

ST-02.00 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two rzyw
sztucznych o śr. 600 mm z adapterm teleskopowym z włazem
klasy D400 z wypełnieniem betonowym opartym na pier ścieniu
odci ążającym

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

15
d.1.1.1

KNNR 4
1321-03

ST-02.00 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł ączone na wcisk
o śr. zewn. 200 mm

szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

16
d.1.1.1

KNNR 4
1321-04

ST-02.00 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł ączone na wcisk
o śr. zewn. 250 mm

szt

16 szt 16,00
RAZEM 16,00

17
d.1.1.1

KNNR 4
1322-03

ST-02.00 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe ł ączone na wcisk o
śr. zewn. 200 mm

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

18
d.1.1.1

KNNR 4
1322-04

ST-02.00 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe ł ączone na wcisk o
śr. zewn. 250 mm

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

19
d.1.1.1

KNR-W 2-
19 0102-01

ST-02.00 Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej uło żonej w ziemi ta ś-
mą z tworzywa sztucznego

m

741,7 m 741,70
RAZEM 741,70

1.1.2 Odgał ązienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od siec i do granicy działek na odc. O3 -
O36; O29 - O29.2

20
d.1.1.2

KNNR 1
0202-05 -
analogia

ST-01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku samo chodami
samowyładowczymi na miejsce tymczasowego składowani a
wybrane przez Wykonawc ę robót.
Cena obejmuje koszty zwi ązane z wykonaniem projektu organi-
zacji ruchu i zaj ęcia pasa drogowego oraz zabezpieczenia ist-
niejącego uzbrojenia podziemnego.
W cenie uwzgl ędniono koszt odwodnienia wykopów.

m3

409,07 m3 409,07
RAZEM 409,07

21
d.1.1.2

KNNR 1
0307-03

ST-01.00 Wykopy liniowe o szeroko ści 0,8-2,5 m i gł ęboko ści do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z r ęcznym wy-
dobyciem urobku
Cena obejmuje koszty zwi ązane z wykonaniem projektu organi-
zacji ruchu i zaj ęcia pasa drogowego oraz zabezpieczenia ist-
niejącego uzbrojenia podziemnego.
W cenie uwzgl ędniono koszt odwodnienia wykopów.

m3

21,53 m3 21,53
RAZEM 21,53
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Kanalizacja - Laskowiec PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

22
d.1.1.2

KNNR 1
0318-03 z.
o.2.11.4.
9911-02 

ST-01.00 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szeroko ści 0.8-
2.5 m i gł ęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zag ęszczenia
Js=0.98)
Cena obejmuje koszty zwi ązane z wykonaniem projektu organi-
zacji ruchu i zaj ęcia pasa drogowego oraz zabezpieczenia ist-
niejącego uzbrojenia podziemnego.
W cenie uwzgl ędniono koszt odwodnienia wykopów.

m3

21,53 m3 21,53
RAZEM 21,53

23
d.1.1.2

KNNR 1
0214-03 -
analogia z.
o.2.11.4.
9911-02

ST-01.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłu żnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z za-
gęszczeniem mechanicznym zag ęszczarkami (gr. warstwy w
stanie lu źnym 40 cm) - kat. gruntu I-III - współczynnik zag ęsz-
czenia Js=0.98)
Cena obejmuje koszty zwi ązane z wykonaniem projektu organi-
zacji ruchu i zaj ęcia pasa drogowego oraz zabezpieczenia ist-
niejącego uzbrojenia podziemnego.
W cenie uwzgl ędniono koszt 70,0 m3 piasku ( cze ściowa wy-
miana gruntu ) oraz koszt odwodnienia wykopów.

m3

295,27 m3 295,27
RAZEM 295,27

24
d.1.1.2

KNNR 1
0206-02 -
analogia

ST-01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.
łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagaz ynowanej
w hałdach z transportem urobku z miejsca tymczasowe go skła-
dowania samochodami samowyładowczymi
Przywiezienie ziemi do zasypki.

m3

225,27 m3 225,27
RAZEM 225,27

25
d.1.1.2

KNNR 1
0206-02 -
analogia

ST-01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.
łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagaz ynowanej
w hałdach z transportem urobku na składowisko wskaz ane
przez Zamawiaj ącego samochodami samowyładowczymi

m3

83,04 m3 83,04
RAZEM 83,04

26
d.1.1.2

kalkulacja
własna

ST-01.00 Umocnienie ścian wykopów liniowych obudowami stalowymi
systemowymi w gruntach suchych; wykopy gł ęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-II

m2

782,88 m2 782,88
RAZEM 782,88

27
d.1.1.2

kalkulacja
własna

ST-02.00 Roboty pomiarowe - tyczenie trasy odgał ęzień kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej i wykonanie inwentaryzacji pow ykonawczej

km

0,186,4
RAZEM 0,00

28
d.1.1.2

kalkulacja
własna

ST-02.00 Podło ża z kruszyw naturalnych  o gr. 10 cm m3

9,32 m3 9,32
RAZEM 9,32

29
d.1.1.2

kalkulacja
własna

ST-02.00 Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm z kruszy w natural-
nych pozyskanych z wykopu

m3

88,52 m3 88,52
RAZEM 88,52

30
d.1.1.2

KNNR 11
0505-02

ST-02.00 Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ S ( lita ) o śr. zewn.
160 mm
W pozycji uwzgl ędniono wykonanie próby szczelno ści.

m

186,4 m 186,40
RAZEM 186,40

31
d.1.1.2

KNNR 11
0505-02

ST-02.00 Ruroci ągi z rur kielichowych z PCV typ S ( lita ) o śr. zewn. 160
mm - przepad
W pozycji uwzgl ędniono wykonanie próby szczelno ści.

m

20,5 m 20,50
RAZEM 20,50

32
d.1.1.2

KNNR 4
1321-02

ST-02.00 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ł ączone na wcisk
o śr. zewn. 160 mm

szt

66 szt 66,00
RAZEM 66,00

33
d.1.1.2

KNNR 4
1322-02

ST-02.00 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe ł ączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm

szt

26 szt 26,00
RAZEM 26,00

34
d.1.1.2

KNNR 4
1321-02 -
analogia

ST-02.00 Przejście szczelne "in situ" dla rur PVC o śr. zewn. 160 mm szt
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Kanalizacja - Laskowiec PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13 szt 13,00
RAZEM 13,00

35
d.1.1.2

KNR-W 2-
19 0102-01

ST-02.00 Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej uło żonej w ziemi ta ś-
mą z tworzywa sztucznego

m

186,4 m 186,40
RAZEM 186,40

1.2 Roboty drogowe zlewnia O3 - O36; O29 - O29.2
36

d.1.2
KNR AT-03
0101-02

ST-03.00 Roboty remontowe - ci ęcie pił ą nawierzchni bitumicznych na gł.
6-10 cm

m

490,0 m 490,00
RAZEM 490,00

37
d.1.2

KNR AT-03
0104-02 -
analogia

ST-03.00 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr.  do 7 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na miejsce składowani a i utyli-
zacja materiału z rozbiórki

m2

815,0 m2 815,00
RAZEM 815,00

38
d.1.2

KNR AT-03
0106-01 -
analogia

ST-03.00 Mechaniczna rozbiórka podbudowy bez wzgl ędu na rodzaj z
wywozem materiału z rozbiórki na miejsce składowani a i utyli-
zacja materiału z rozbiórki

m2

815,0 m2 815,00
RAZEM 815,00

39
d.1.2

KNNR 6
0805-01 -
analogia

ST-03.00 Rozebranie nawierzchni kostki betonowej o spoinach wypełnio-
nych piaskiem

m2

70,0 m2 70,00
RAZEM 70,00

40
d.1.2

KNNR 6
0806-02

ST-03.00 Rozebranie kraw ężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

41
d.1.2

KNNR 6
0102-01 -
analogia

ST-03.00 Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV n a poszerze-
niach jezdni wraz z transportem urobku na składowis ko wska-
zane przez Zamawiaj ącego samochodami samowyładowczymi

m2

1125,0 m2 1125,00
RAZEM 1125,00

42
d.1.2

KNNR 6
0102-02 -
analogia

ST-03.00 Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV n a jezdniach
poboczach i chodnikach wraz z transportem urobku na  składo-
wisko wskazane przez Zamawiaj ącego samochodami samowy-
ładowczymi

m2

70,0 m2 70,00
RAZEM 70,00

43
d.1.2

KNNR 6
0102-03 -
analogia

ST-03.00 Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV n a poszerze-
niach jezdni wraz z transportem urobku na składowis ko wska-
zane przez Zamawiaj ącego samochodami samowyładowczymi

m2

815,0 m2 815,00
RAZEM 815,00

44
d.1.2

KNNR 6
0103-01

ST-03.00 Profilowanie i zag ęszczanie podło ża wykonywane r ęcznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawier zchni

m2

2010,0 m2 2010,00
RAZEM 2010,00

45
d.1.2

KNNR 6
0106-05

ST-03.00 Warstwy odcinaj ące zagęszczane mechanicznie o grubo ści 10
cm

m2

815,0 m2 815,00
RAZEM 815,00

46
d.1.2

KNNR 6
0202-01

ST-03.00 Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zag ęszczeniu 10
cm z kruszywa roz ściełanego r ęcznie - na poboczach i drogach

m2

1125,0 m2 1125,00
RAZEM 1125,00

47
d.1.2

KNNR 6
0403-03

ST-03.00 Kraw ężniki betonowe wystaj ące o wymiarach 15x30 cm z wyko-
naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskow ej -
kraw ężnik z rozbiórki

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

48
d.1.2

KNNR 6
0113-01

ST-03.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubo ści po
zagęszczeniu 15 cm

m2

885,0 m2 885,00
RAZEM 885,00

49
d.1.2

KNNR 6
0502-02

ST-03.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypc e ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - k ostka z
rozbiórki

m2

70 m2 70,00
RAZEM 70,00
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Kanalizacja - Laskowiec PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

50
d.1.2

KNNR 6
0308-01 -
analogia

ST-03.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asf altowych
o grubo ści 3 cm (warstwa wi ążąca) wraz z transportem materia-
łu na miejsce wbudowania

m2

815,0 m2 815,00
RAZEM 815,00

51
d.1.2

KNNR 6
0309-02 -
analogia

ST-03.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asf altowych
o grubo ści 3 cm (warstwa ścieralna) wraz z transportem mate-
riału na miejsce wbudowania

m2

815,0 m2 815,00
RAZEM 815,00

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30917


