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Temat opracowania: 
Sieć uzbrojenia terenu tj. grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacja sanitarna dla terenów nadpilicznych i posesji 
przy ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach – Etap 1 

   Jednostka projektowania: 
AKWA Zakład Projektowo-Usługowy .:. Projektowanie zewnętrznych sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych 
tel.: 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Przedmiar Robót (PR) na: Budowę sieci uzbrojenia terenu tj. grawitacyjno-
ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej 
w Białobrzegach”.  

 Niezależnie od podziału jaki występuje w projekcie budowlanym, gdzie w celu uzyskania odrębnych decyzji 
pozwolenia na budowę rozdzielono zakresy robót jako: Zadanie 1 – zakres poza drogą wojewódzką nr 731 oraz 
Zadanie 2 – zakres w drodze wojewódzkiej nr 731, w niniejszym przedmiarze ujęto roboty realizowane jako 
Etap 1 dla przedmiotowej inwestycji tj. kanały niezbędne dla odprowadzenia ścieków z prywatnych posesji 
zlokalizowanych przy ul. Cichej i Krakowskiej w Białobrzegach. 

2 Zakres rzeczowy i dodatkowe ustalenia 

Zakres rzeczowy robót ziemnych i montażowych obejmuje: 
− Budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur PVC-U kanałowych pełnościennych 

o sztywności 8 kPa, DN/OD 200 mm .......................................................................................... L = 116,02 m 
w tym: 
• kanały układane w wykopach umocnionych szer. 1,0 m (lokalnie wykopy mogą być

poszerzane w obrębie studni oraz komór dla przewiertów) z całkowitą wymianą
gruntu na piach ................................................................................................................... Lc = 100,02 m 

• kanały układane w rurach osłonowych stalowanych DN 300 mm ..................................... L = 16,00 m 
− Budowę 8 szt. odgałęzień bocznych od ww. kanałów sanitarnych grawitacyjnych 

do granic posesji. Odgałęzienia wykonane z rur PVC-U kanałowych pełnościennych 
o sztywności 8 kPa, DN/OD 160 mm, układanych w wykopach wąskoprzestrzennych
umocnionych szer. 0,9 m z całkowitą wymianą gruntu na piach ............................................... Lc = 23,62 m 

− Wbudowanie w kanał główny trójników skośnych do rur PVC D 200/160 mm /45° 
dla podłączenia ww. odgałęzień bocznych ................................................................................. 4 szt. 

− Budowę kanału sanitarnego ciśnieniowego z rur PE HD 100-RC, SDR 17, PN 10, D-75 mm 
do kanalizacji tłocznej – rury układane metodą tradycyjną tj. w wykopie szer. 0,9 m. 
Całkowita długość rurociągu wynosi Lc = 18,0 m w tym długość do granicy posesji tj. 
długość objęta niniejszym opracowaniem wynosi: .................................................................... L = 16,00 m 

− Budowę kanału sanitarnego ciśnieniowego z rur PE 100-RC, SDR 17, PN 10, D-90 mm 
do kanalizacji tłocznej. Całkowita długość rurociągu wynosi: .................................................... L = 127,00 m 
w tym: 
• kanały układane metodą tradycyjną tj. w wykopach umocnionych szer. 0,9 m

(lokalnie wykopy mogą być poszerzane w obrębie komór
startowej / odbiorczej dla przewiertu) ............................................................................... L = 44,05 m 

• kanały układane w rurze osłonowej stalowej Dz = 168.3 x 8.0 mm Lc = 20,0 m ................ L = 20,00 m 
• kanały ciśnieniowe z rur PE HD 100-RC, SDR 17, PN 10, D-90 mm wbudowane

metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego ............................................................. L = 62,95 m 
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− Wykonanie poziomego przewiertu sterowanego rurą osłonową stalową DN 150 mm, 
Dz = 168,3 x 8,0 mm pod istniejącą jezdnią ul. Krakowskiej – długość przewiertu  ................... L = 20,00 m 

− Wykonanie poziomego przewiertu sterowanego rurą osłonową stalową DN 300 mm, 
Dz = 323,9 x 8,8 mm pod istniejącą jezdnią ul. Krakowskiej – długość przewiertu  ................... L = 16,00 m 

− Budowę studni rewizyjnych betonowych D 1200 mm z kinetą D 200 mm oraz 
włazem żeliwnym D 600 mm, 40T posadowionym na pierścieniu odciążającym ...................... 2 kpl. 

− Budowę studni inspekcyjnych tworzywowych D 425 mm z kinetą przelotową D 200/60st. 
oraz włazem żeliwnym D 400 mm 40T posadowionym na pierścieniu odciążającym ............... 2 kpl. 

− Budowę studni inspekcyjnych tworzywowych D 425 mm z kinetą D 200/160 mm 
oraz włazem żeliwnym D 400 mm 40T posadowionym na pierścieniu odciążającym ............... 2 kpl. 

− Budowę studni inspekcyjnej tworzywowej D 425 mm z kinetą D 160/160 mm 
oraz włazem żeliwnym D 400 mm 40T posadowionym na pierścieniu odciążającym ............... 1 kpl. 

− Budowę studni rozprężnych D 1000 mm dla kanalizacji ciśnieniowej ....................................... 2 szt. 
− Budowę i rozruch sieciowej pompowni ścieków sanitarnych P2 dla posesji zlokalizowanych 

wzdłuż ul. Krakowskiej, Cichej oraz ulicy bez nazwy wraz z podłączeniem rurociągów 
i dostawą panelu zasilająco-sterowniczego ............................................................................... 1 kpl. 

− Wykonanie zasilania elektrycznego dla pompowni sieciowej P2; 
budowa WLZ między ZKP a szafą sterowniczą pompowni – kable YKY 4 x 10 mm2  
o łącznej długości  ....................................................................................................................... L = 3,5 m 

− Opróżnienie i likwidacja poprzez zasypanie lub zdemontowanie istniejącego podziemnego 
zbiornika na ścieki sanitarne. Następnie przełączenie istniejącej instalacji kanalizacyjnej 
do nowego kanału. Dotyczy zbiornika i instalacji na działce nr 1061/4 ..................................... 1 szt. 

Zakres rzeczowy robót drogowych obejmuje: 
− Rozebranie i odtworzenie w ul. Piekarskiej nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, a także podbudowy pod tą nawierzchnią. 
Fragment do rozebrania i odtworzenia o pow.: L x B = 2,45 x 2,0 m ......................................... F =  4,9 m2 

− Rozebranie i odtworzenie w ul. Piekarskiej fragmentu chodnika z kostki betonowej 
wibroprasowanej na podsypce piaskowej na odcinku od węzła S2a do granicy dz. 1123/13 
Fragment do rozebrania i odtworzenia o powierzchni: L x B = 8,0 x 1,45 m ............................. F = 11,6 m2 

− Rozebranie i odtworzenie w ul. Piekarskiej fragmentu chodnika z kostki betonowej 
wibroprasowanej na podsypce piaskowej na odcinku ZP2b-S2a. 
Fragment do rozebrania i odtworzenia o powierzchni: L x B = 26,55 x 2,0 m ........................... F = 53,1 m2 

− Rozebranie i odtworzenie w ul. Krakowskiej fragmentu nawierzchni z kostki kamiennej 
granitowej na podsypce cementowo-piaskowej na odcinku kanału DN 200 mm 
Fragmenty do rozebrania i odtworzenia o pow.: L x B = (4,0+8,0) x 2,0 m ................................ F =  24,0 m2 

− Rozebranie i odtworzenie w ul. Cichej oraz ul. bez nazwy fragmentów nawierzchni z płyt 
betonowych 100 x 50 cm na podsypce piaskowej. 
Fragmenty do rozebrania i odtworzenia o pow.: L x B = (7,0+3,9+28,6+59,5) x 3,0 m .............. F = 297,0 m2 
oraz o pow. L x B = (1,95+2,15+1,75+2,25+0,9+2,0+1,35) x 2,0 m ............................................. F = 24,7 m2 

− Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni ziemnej w ul. Cichej – prace po zakończeniu 
robót montażowych i zasypaniu wykopów – długość 14,0 m szerokość 3,0 m ......................... F =   42,0 m2 

Zakres rzeczowy zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego w wykopach obejmuje: 
− kable energetyczne ..................................................................................................................... 5 szt. 
− kable teletechniczne ................................................................................................................... 6 szt. 
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− sieć gazowa lub przyłącza sieci gazowej D 18 – D 40 mm .......................................................... 5 szt. 
− sieć wodociągowa lub przyłącza sieci wodociągowej D 32 – D 100 mm .................................... 7 szt. 
− kanał deszczowy D 400 mm........................................................................................................ 1 szt. 
− kanał deszczowy D 50 mm .......................................................................................................... 1 szt. 

Przewidziano również potrzebę odwodnienia wykopów pod przepompownię sieciową P2 i pompowanie wody 
przez okres 7 dni.  

Wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne umocnione o szer. 1,0 m dla kanałów grawitacyjnych 
D-200 mm oraz o szerokości 0,90 m dla kanałów D-160 mm oraz rurociągów tłocznych. Lokalnie wykopy będą
poszerzane do szer. 2,5 x 2,5 m w obrębie studni betonowych i pompowni, a także do szerokości min. 2,0 m
w obrębie komór dla przewiertów. Podsypka 15 cm i obsypka 30 cm ponad wierzch kanałów przewidziana jest tylko
w obrębie kanałów grawitacyjnych.

Zakłada się całkowitą wymianę gruntu w wykopach na piach dowieziony z zewnątrz na odcinkach gdzie kanały 
grawitacyjne i tłoczne zlokalizowane będą pod drogami i chodnikami. Podobnie wymiana gruntu przewidziana jest 
w wykopach dla przepompowni ścieków. Wywóz nadmiaru gruntu rodzimego oraz dowóz piasku do zasypania 
wykopów założono na odległość do 5 km.  

Trasę kanałów tłocznych należy oznakować w wykopach taśmą sygnalizacyjną ułożoną 30 cm nad wierzchem 
rur, a lokalizację zasuw i zestawów do płukania kanałów oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na słupkach 
betonowych. 

W zakres robót wchodzi również obsługa geodezyjna, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, projektu 
organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń i uzgodnień niezbędnych do prowadzenia 
robót. Należy też zabezpieczyć mieszkańcom i właścicielom posesji, dojazd do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa 
robót.  

Po wykonaniu robót montażowych i zagęszczeniu wykopów, należy też zlecić wykonanie inspekcji TV 
wybudowanych kanałów grawitacyjnych D-160 i D-200 mm. 





Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45100000-81

haSporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu, oznakowanie obszaru prowadzenia robót,
uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie dojazdu do działek i obiektów
zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.

KNNR 1
0112-01
analogia,

kalk. własna

1
d.1

0,035ha{kanały grawitacyjne D200} 116,02 * 3,0 {m2} / 10000 {m2}

0,007ha{kanały grawitacyjne D160} 23,62 * 3,0 {m2} / 10000 {m2}

0,005ha{kanały tłoczne D75} 16,0 * 3,0 {m2} / 10000 {m2}

0,038ha{kanały tłoczne D90} 127,0 * 3,0 {m2} / 10000 {m2}

0,085RAZEM

kmWykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia
w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego).

KNNR 1
0111-01
analog

kalkulacja
własna

2
d.1

0,116km{kanały grawitacyjne D200} 116,02 {m} / 1000 {m/km}

0,024km{kanały grawitacyjne D160} 23,62 {m} / 1000 {m/km}

0,016km{kanały tłoczne D75} 16,0 {m} / 1000 {m/km}

0,127km{kanały tłoczne D90} 127,0 {m} / 1000 {m/km}

0,283RAZEM

m3Opróżnienie zbiornika na ścieki wraz z wywozem nieczystości. Dodatkowo zmycie wnętrza zbiornika myjką
wysokociśnieniową wraz z opróżnieniem pozostałości po myciu. Roboty w ramach likwidacji istn. szamba
na dz.1061/4 i 1057/1 - przygotowanie do zasypania zbiornika piaskiem.

Oferty
cenowe
usług

3
d.1

10,000m310

10,000RAZEM

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie obsługi geodezyjnej dla potrzeb budowy
kanałów, pompowni, kabli podziemnych oraz umocnienia i ogrodzenia terenu wokół pompowni wraz
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania
zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.

KNR-W 2-01
0113-08
wycena

indywidualna

4
d.1

0,116km{kanały grawitacyjne D200} 116,02 {m} / 1000 {m/km}

0,024km{kanały grawitacyjne D160} 23,62 {m} / 1000 {m/km}

0,016km{kanały tłoczne D75} 16,0 {m} / 1000 {m/km}

0,127km{kanały tłoczne D90} 127,0 {m} / 1000 {m/km}

0,283RAZEM

ROBOTY ZIEMNE DLA KANAŁÓW TŁOCZNYCH I POMPOWNI ŚCIEKÓW45111200-02

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Roboty ziemne dla rurociągów, studni i
pompowni P2 wykonywane w 80% sprzętem mechanicznym. Założono, że przed wykonywaniem wykopów
usunięta zostanie warstwa ziemi urodzajnej oraz istniejące warstwy nawierzchni.

KNR 2-01
0206-02

5
d.2

V3g odcinek P2-ZP2a (0,0-3,9) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V3h odcinek ZP2a-ZP2b (66,85-73,85) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V3i odcinek ZP2b-S2a (93,85-120,40) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V3j odcinek ZP2d-S2a (120,4-127,0) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V3k odcinek S3c-P3 (0,0-16,0) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V3l wykop dla pompowni P2 = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*80%

V3ł wykop dla studni S2a = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*80%

V3m wykop dla studni S3c = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*80%

3,763m3{V3g} 3,9 * 0,9 * 1,34 * 80%

17,696m3{V3h} 7,0 * 2,0 * 1,58 * 80%

29,247m3{V3i} 26,55 * 0,9 * 1,53 * 80%

6,225m3{V3j} 6,6 * 0,9 * 1,31 * 80%

15,552m3{V3k} 16,0 * 0,9 * 1,35 * 80%

11,607m3{V3l} ((2,5 * 2,5 * 3,63) - (1,25 * 0,9 * 1,47) - (1,25 * 1,0 * 2,62) - (1,25 * 1,0 * 2,6)) * 80%

6,535m3{V3ł} ((2,5 * 2,5 * 1,55) - (1,25 * 0,9 * 1,35)) * 80%

4,870m3{V3m} ((2,5 * 2,5 * 1,50) - (1,25 * 0,9 * 1,30) - (1,25 * 1,0 * 1,46)) * 80%

95,495RAZEM

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m. Roboty
ziemne dla rurociągów, studni i pompowni P2. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięta
zostanie warstwa ziemi urodzajnej oraz istniejące warstwy nawierzchni. Ręcznie 20% całości wykopów.

KNR 2-01
0317-0801

6
d.2

V4g odcinek P2-ZP2a (0,0-3,9) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V4h odcinek ZP2a-ZP2b (66,85-73,85) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V4i odcinek ZP2b-S2a (93,85-120,40) = długość*szer.*gł.średnia*20%
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
V4j odcinek ZP2d-S2a (120,4-127,0) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V4k odcinek S3c-P3 (0,0-16,0) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V4l wykop dla pompowni P2 = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*20%

V4ł wykop dla studni S2a = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*20%

V4m wykop dla studni S3c = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*20%

0,941m3{V4g} 3,9 * 0,9 * 1,34 * 20%

4,424m3{V4h} 7,0 * 2,0 * 1,58 * 20%

7,312m3{V4i} 26,55 * 0,9 * 1,53 * 20%

1,556m3{V4j} 6,6 * 0,9 * 1,31 * 20%

3,888m3{V4k} 16,0 * 0,9 * 1,35 * 20%

2,902m3{V4l} ((2,5 * 2,5 * 3,63) - (1,25 * 0,9 * 1,47) - (1,25 * 1,0 * 2,62) - (1,25 * 1,0 * 2,6)) * 20%

1,634m3{V4ł} ((2,5 * 2,5 * 1,55) - (1,25 * 0,9 * 1,35)) * 20%

1,218m3{V4m} ((2,5 * 2,5 * 1,50) - (1,25 * 0,9 * 1,30) - (1,25 * 1,0 * 1,46)) * 20%

23,875RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku
wydobytego ręcznie z pozycji jak wyżej.

KNR 2-01
0206-02

7
d.2

23,875m3{V4} poz.6

23,875RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. Transport urobku wydobytego z wykopów
jak wyżej na dalsze 4 km.
Krotność = 8

KNR 2-01
0214-04

8
d.2

V3 = objętość wykopów wykonywanych mechanicznie

V4 = objętość wykopów wykonywanych ręcznie

95,495m3{V3} poz.5

23,875m3{V4} poz.6

119,370RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat.
III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m).

KNR 2-01
0322-02

9
d.2

F2d odcinek P2-ZP2a (0,0-3,9) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F2e odcinek ZP2b-S2a (93,85-120,40) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F2f odcinek ZP2d-S2a (120,4-127,0) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F2g odcinek S3c-P3 (0,0-16,0) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

8,308m2{F2d} (3,9 - 1,25 + 0,9 / 2) * 2 * 1,34

82,620m2{F2e} (26,55 + 0,9 / 2) * 2 * 1,53

14,017m2{F2f} (6,6 - 1,25) * 2 * 1,31

41,040m2{F2g} (16,0 - 1,25 + 0,9 / 2) * 2 * 1,35

145,985RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat.
III-IV wraz z rozbiórką (szer. 2,5 m). Poszerzenia wykopów liniowych w obrębie studni i komór
przewiertowych.

KNR 2-01
0322-02
0322-08

10
d.2

F3c odcinek ZP2a-ZP2b (66,85-73,85) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F3d wykop dla studni S2a = dł. szalowania*ilość ścian wykopu*gł.średnia szalowania

F3e wykop dla studni S3c = dł. szalowania*ilość ścian wykopu*gł.średnia szalowania

28,440m2{F3c} (7,0 + 2,0) * 2 * 1,58

12,555m2{F3d} (2,5 * 4 - 0,9 - 1,0) * 1,55

12,150m2{F3e} (2,5 * 4 - 0,9 - 1,0) * 1,50

53,145RAZEM

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. I-II
palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

KNR 2-01
0326-09

11
d.2

F4b wykop dla pompowni P2 = dł. szalowania*ilość ścian wykopu*gł.średnia szalowania

29,757m2{F4b} 2,5 * 4 * 3,63 - 0,9 * 1,47 - 1,0 * 2,62 - 1,0 * 2,6

29,757RAZEM

m3Zakup piasku oraz jego dowóz na budowę samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km.
Kruszywo do zasypania wykopów na odcinkach z całkowitą wymianą gruntu.

12
d.2

V5b wykop dla pompowni P2 = długość*szer.*głębokość zasypu - objętość pompowni - obj. zasypu
wykopów pod kanały wlotowe

V5f odcinek P2-ZP2a (0,0-3,9) = długość*szer.*gł.średnia zasypu

V5g odcinek ZP2a-ZP2b (66,85-73,85) = długość*szer.*gł.średnia zasypu

V5h odcinek ZP2b-S2a (93,85-120,40) = długość*szer.*gł.średnia zasypu

V5i odcinek ZP2d-S2a (120,4-127,0) = długość*szer.*gł.średnia zasypu

V5j odcinek S3c-P3 (0,0-16,0) = długość*szer.*gł.średnia zasypu

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2474  Użytkownik: ZPU AKWA
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
V5k wykop dla studni S2a = długość*szer.*głębokość zasypu - objętość studni - obj. zasypu wykopów pod
kanały wlotowe

V5l wykop dla studni S3c = długość*szer.*głębokość zasypu - objętość studni - obj. zasypu wykopów pod
kanały wlotowe

7,473m3{V5b} 2,5 * 2,5 * 3,35 - 1,44^2 * 0,7854 * 3,35 - (1,25 * 0,9 * 1,43) - (1,25 * 1,0 * 2,57) - (1,25 * 1,0 * 2,55)

4,528m3{V5f} 3,9 * 0,9 * 1,29

21,420m3{V5g} 7,0 * 2,0 * 1,53

34,170m3{V5h} 26,55 * 0,9 * 1,43

7,187m3{V5i} 6,6 * 0,9 * 1,21

19,440m3{V5j} 16,0 * 0,9 * 1,35

6,596m3{V5k} (2,5 * 2,5 * 1,45) - (1,0^2 * 0,7854 * 1,35) - (1,25 * 0,9 * 1,25)

4,833m3{V5l} (2,5 * 2,5 * 1,45) - (1,0^2 * 0,7854 * 1,35) - (1,25 * 0,9 * 1,25) - (1,25 * 1,0 * 1,41)

--------
105,647

m3A (Suma częściowa)

Dodatkowa objętość potrzebna na zagęszczanie - przyjęto 10%

10,565m3{V5m} poz.12A * 10%

116,212RAZEM

m3Zakup w zakładzie betoniarskim suchego betonu oraz jego dowóz na budowę samochodem mieszarką
2500 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 5 km. Mieszanka dla wykonania podłoża
wzmocnionego pod przepompownie ścieków.

13
d.2

1,000m3{V6b - Pompownia P2} 2,5 * 2,5 * 0,16

--------
1,000

m3A (Suma częściowa)

Dodatkowa rezerwowa objętość - przyjęto 10%

0,100m3{V6c} poz.13A * 10%

1,100RAZEM

m3Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości do 20 cm. Objętość pojedynczego elementu ponad
0.5 do 1.0 m3. Wykonanie podłoża z suchego betonu na dnie wykopu pod przepompownię P2.

KNR 2-02
1916-02
z.sz. 5.1.

9928

14
d.2

1,100m3{V6} poz.13

1,100RAZEM

m3Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu I-II) -
piasek dowożony z zewnątrz transportowany w miejsce zasypania wykopów. Nakłady normy ujęte do
wyceny kosztów zasypywania wykopów pod kanały tłoczne.

KNR 2-01
0313-01
analogia

15
d.2

Wykopy z całkowitą wymianą gruntu na piach

116,212m3{V5} poz.12

116,212RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych
kroczących 100 m3/h. Nakłady normy ujęte do wyceny kosztów zagęszczania gruntu w wykopach pod
kanały tłoczne.

KNNR 1
0408-03
analogia

16
d.2

Wykopy z całkowitą wymianą gruntu na piach

116,212m3{V5} poz.12

116,212RAZEM

ROBOTY ZIEMNE DLA KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH45111200-03

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Roboty ziemne dla kanałów i studni
wykonywane w 80% sprzętem mechanicznym. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięte
zostaną istniejące warstwy nawierzchni.

KNR 2-01
0206-02

17
d.3

V1c odcinek S01-S1c (0-3,98) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1d odcinek S01-S1c (3,98-8,70) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1e odcinek S1c-PRO (8,70-10,87) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1f odcinek P2-S2d (0,0-59,5) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1g odcinek P2-S3c (0-26,5) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1h odcinek T2a-T2a1 (0,45-3,46) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1i odcinek S2b-S2b1 (1,25-3,64) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1j odcinek T2b-T2b1 (0,45-3,68) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1k odcinek T2c-T2c1 (0,45-3,76) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1l odcinek T2d-T2d1 (0,45-2,42) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1ł odcinek S2c-S2c1 (0,45-2,95) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1m odcinek S2d-S2d1 (1,25-2,84) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1n odcinek S3b-S3b1 (0,45-1,32) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1o odcinek S02-S2a (0,60-1,90) = długość*szer.*gł.średnia*80%

V1p wykop dla studni S2b = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*80%

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2474  Użytkownik: ZPU AKWA
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
V1r wykop dla studni S2d = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*80%

4,840m3{V1c} 3,98 * 1,0 * 1,52 * 80%

6,646m3{V1d} 4,72 * 1,0 * 1,76 * 80%

6,111m3{V1e} 2,17 * 2,0 * 1,76 * 80%

108,052m3{V1f} 59,5 * 1,0 * 2,27 * 80%

41,976m3{V1g} 26,5 * 1,0 * 1,98 * 80%

3,164m3{V1h} 3,01 * 0,9 * 1,46 * 80%

3,080m3{V1i} 2,39 * 0,9 * 1,79 * 80%

4,209m3{V1j} 3,23 * 0,9 * 1,81 * 80%

3,622m3{V1k} 3,31 * 0,9 * 1,52 * 80%

3,064m3{V1l} 1,97 * 0,9 * 2,16 * 80%

3,582m3{V1ł} 2,50 * 0,9 * 1,99 * 80%

1,969m3{V1m} 1,59 * 0,9 * 1,72 * 80%

0,877m3{V1n} 0,87 * 0,9 * 1,40 * 80%

1,435m3{V1o} 1,30 * 1,0 * 1,38 * 80%

7,680m3{V1p} (2,5 * 2,5 * 2,46 - 2,5 * 1,0 * 2,31) * 80%

7,750m3{V1r} (2,5 * 2,5 * 1,90 - 1,25 * 1,0 * 1,75) * 80%

208,057RAZEM

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m. Roboty
ziemne dla kanałów i studni. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięte zostaną istniejące
warstwy nawierzchni. Ręcznie 20% całości wykopów.

KNR 2-01
0317-0501

18
d.3

V2c odcinek S01-S1c (0-3,98) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2d odcinek S01-S1c (3,98-8,70) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2e odcinek S1c-PRO (8,70-10,87) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2f odcinek P2-S2d (0,0-59,5) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2g odcinek P2-S3c (0-26,5) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2h odcinek T2a-T2a1 (0,45-3,46) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2i odcinek S2b-S2b1 (1,25-3,64) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2j odcinek T2b-T2b1 (0,45-3,68) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2k odcinek T2c-T2c1 (0,45-3,76) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2l odcinek T2d-T2d1 (0,45-2,42) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2ł odcinek S2c-S2c1 (0,45-2,95) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2m odcinek S2d-S2d1 (1,25-2,84) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2n odcinek S3b-S3b1 (0,45-1,32) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2o odcinek S02-S2a (0,60-1,90) = długość*szer.*gł.średnia*20%

V2p wykop dla studni S2b = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*20%

V2r wykop dla studni S2d = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*20%

1,210m3{V2c} 3,98 * 1,0 * 1,52 * 20%

1,661m3{V2d} 4,72 * 1,0 * 1,76 * 20%

1,528m3{V2e} 2,17 * 2,0 * 1,76 * 20%

27,013m3{V2f} 59,5 * 1,0 * 2,27 * 20%

10,494m3{V2g} 26,5 * 1,0 * 1,98 * 20%

0,791m3{V2h} 3,01 * 0,9 * 1,46 * 20%

0,770m3{V2i} 2,39 * 0,9 * 1,79 * 20%

1,052m3{V2j} 3,23 * 0,9 * 1,81 * 20%

0,906m3{V2k} 3,31 * 0,9 * 1,52 * 20%

0,766m3{V2l} 1,97 * 0,9 * 2,16 * 20%

0,896m3{V2ł} 2,50 * 0,9 * 1,99 * 20%

0,492m3{V2m} 1,59 * 0,9 * 1,72 * 20%

0,219m3{V2n} 0,87 * 0,9 * 1,40 * 20%

0,359m3{V2o} 1,30 * 1,0 * 1,38 * 20%

1,920m3{V2p} (2,5 * 2,5 * 2,46 - 2,5 * 1,0 * 2,31) * 20%

1,938m3{V2r} (2,5 * 2,5 * 1,90 - 1,25 * 1,0 * 1,75) * 20%

52,015RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku
wydobytego ręcznie z pozycji jak wyżej.

KNR 2-01
0206-02

19
d.3

52,015m3{V2} poz.18

52,015RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. Transport urobku wydobytego z wykopów
jak wyżej na dalsze 4 km.
Krotność = 8

KNR 2-01
0214-04

20
d.3

V1 = objętość wykopów wykonywanych mechanicznie

V2 = objętość wykopów wykonywanych ręcznie

208,057m3{V1} poz.17

52,015m3{V2} poz.18

260,072RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat.
III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m).

KNR 2-01
0322-02

21
d.3

F1c odcinek S01-S1c (0-3,98) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1d odcinek S01-S1c (3,98-8,70) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1e odcinek P2-S2d (0,0-59,5) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1f odcinek P2-S3c (0-26,5) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1g odcinek T2a-T2a1 (0,45-3,46) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1h odcinek S2b-S2b1 (1,25-3,64) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1i odcinek T2b-T2b1 (0,45-3,68) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1j odcinek T2c-T2c1 (0,45-3,76) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1k odcinek T2d-T2d1 (0,45-2,42) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1l odcinek S2c-S2c1 (0,45-2,95) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1ł odcinek S2d-S2d1 (1,25-2,84) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1m odcinek S3b-S3b1 (0,45-1,32) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

F1n odcinek S02-S2a (0,60-1,90) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania

12,099m2{F1c} 3,98 * 2 * 1,52

16,614m2{F1d} 4,72 * 2 * 1,76

247,430m2{F1e} (59,5 - 1,25 - 2,5 - 1,25) * 2 * 2,27

95,040m2{F1f} (26,5 - 1,25 - 1,25) * 2 * 1,98

8,789m2{F1g} 3,01 * 2 * 1,46

8,556m2{F1h} 2,39 * 2 * 1,79

11,693m2{F1i} 3,23 * 2 * 1,81

10,062m2{F1j} 3,31 * 2 * 1,52

8,510m2{F1k} 1,97 * 2 * 2,16

9,950m2{F1l} 2,50 * 2 * 1,99

5,470m2{F1ł} 1,59 * 2 * 1,72

2,436m2{F1m} 0,87 * 2 * 1,40

3,588m2{F1n} 1,30 * 2 * 1,38

440,237RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat.
III-IV wraz z rozbiórką (szer. 2,5 m). Poszerzenia wykopów liniowych w obrębie studni.

KNR 2-01
0322-02
0322-08

22
d.3

F2a wykop dla studni S2b = długość szalowania*ilość ścian wykopu*głębokość

F2b wykop dla studni S2d = długość szalowania*ilość ścian wykopu*głębokość

F2c odcinek S1c-PRO (8,70-10,87) = długość szalowania*ilość ścian wykopu*głębokość

19,980m2{F2a} 2,5 * 4 * 2,46 - 1,0 * 2 * 2,31

17,250m2{F2b} 2,5 * 4 * 1,9 - 1,0 * 1 * 1,75

11,158m2{F2c} 2,17 * 2 * 1,76 + 2,0 * 1 * 1,76

48,388RAZEM

m3Zakup piasku oraz jego dowóz na budowę samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km.
Kruszywo do zasypania wykopów na odcinkach z całkowitą wymianą gruntu. Założono wykonywanie
zasypu wykopów do wysokości dolnych warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni. Dodatkowo
kruszywo do zasypania istniejącego zbiornika na ścieki w ramach likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1.

23
d.3

V3c odcinek S01-S1c (0-3,98) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur

V3d odcinek S01-S1c (3,98-8,70) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni

V3e odcinek S1c-PRO (8,70-10,87) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur

V3f odcinek P2-S2d (0,0-59,5) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni

V3g odcinek P2-S3c (0-26,5) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni

V3h odcinek T2a-T2a1 (0,45-3,46) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur

V3i odcinek S2b-S2b1 (1,25-3,64) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur

V3j odcinek T2b-T2b1 (0,45-3,68) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur

V3k odcinek T2c-T2c1 (0,45-3,76) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur

V3l odcinek T2d-T2d1 (0,45-2,42) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur

V3ł odcinek S2c-S2c1 (0,45-2,95) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
V3m odcinek S2d-S2d1 (1,25-2,84) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur

V3n odcinek S3b-S3b1 (0,45-1,32) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur

V3o odcinek S02-S2a (0,60-1,90) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur

V3p wykop dla studni S2b = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość studni

V3r wykop dla studni S2d = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość studni

V3s zasypanie zbiornika na ścieki = dł.*szer.*wys.

5,288m3{V3c} 3,98 * (1,0 * 1,36 - 0,2^2 * 0,7854)

7,121m3{V3d} 4,72 * (1,0 * 1,58 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 1,50

6,789m3{V3e} 2,17 * (2,0 * 1,58 - 0,2^2 * 0,7854)

129,961m3{V3f} 59,5 * (1,0 * 2,22 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 2,07

49,858m3{V3g} 26,5 * (1,0 * 1,93 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 2,25 - 0,4^2 * 0,7854 * 1,37

3,759m3{V3h} 3,01 * (0,9 * 1,41 - 0,16^2 * 0,7854)

3,695m3{V3i} 2,39 * (0,9 * 1,74 - 0,16^2 * 0,7854)

5,051m3{V3j} 3,23 * (0,9 * 1,76 - 0,16^2 * 0,7854)

4,313m3{V3k} 3,31 * (0,9 * 1,47 - 0,16^2 * 0,7854)

3,701m3{V3l} 1,97 * (0,9 * 2,11 - 0,16^2 * 0,7854)

4,089m3{V3ł} 2,50 * (0,9 * 1,94 - 0,16^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 1,80

2,358m3{V3m} 1,59 * (0,9 * 1,67 - 0,16^2 * 0,7854)

1,040m3{V3n} 0,87 * (0,9 * 1,35 - 0,16^2 * 0,7854)

1,753m3{V3o} 1,30 * (1,0 * 1,38 - 0,2^2 * 0,7854)

5,732m3{V3p} (2,5 * 2,5 * 2,41 - 2,5 * 1,0 * 2,26) - 1,44^2 * 0,7854 * 2,26

6,606m3{V3r} (2,5 * 2,5 * 1,85 - 1,25 * 1,0 * 1,75) - 1,44^2 * 0,7854 * 1,70

10,000m3{V3s} 2,5 * 2,0 * 2,0

--------
251,114

m3A (Suma częściowa)

Dodatkowa objętość potrzebna na zagęszczanie - przyjęto 10%

25,111m3{V3s} poz.23A * 10%

276,225RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m,
szerokość 0,8-1,5 m. Ręczne wykonywanie podsypki gr. 15 cm oraz obsypki kanału na wys. 30 cm ponad
wierzch rur.

KNR 2-01
0320-0401

24
d.3

V4c odcinek S01-S1c (0-3,98) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur

V4d odcinek S01-S1c (3,98-8,70) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni

V4e odcinek S1c-PRO (8,70-10,87) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur

V4f odcinek P2-S2d (0,0-59,5) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni

V4g odcinek P2-S3c (0-26,5) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni

V4h odcinek T2a-T2a1 (0,45-3,46) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur

V4i odcinek S2b-S2b1 (1,25-3,64) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur

V4j odcinek T2b-T2b1 (0,45-3,68) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur

V4k odcinek T2c-T2c1 (0,45-3,76) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur

V4l odcinek T2d-T2d1 (0,45-2,42) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur

V4ł odcinek S2c-S2c1 (0,45-2,95) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni

V4m odcinek S2d-S2d1 (1,25-2,84) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur

V4n odcinek S3b-S3b1 (0,45-1,32) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur

V4o odcinek S02-S2a (0,60-1,90) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur

V4p wykop dla studni S2b = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość studni

V4r wykop dla studni S2d = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość studni

2,462m3{V4c} 3,98 * (1,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854)

2,851m3{V4d} 4,72 * (1,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 0,55

2,753m3{V4e} 2,17 * (2,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854)

36,737m3{V4f} 59,5 * (1,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 0,55

16,254m3{V4g} 26,5 * (1,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 0,55 - 0,4^2 * 0,7854 * 0,55

1,558m3{V4h} 3,01 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)

1,237m3{V4i} 2,39 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)

1,672m3{V4j} 3,23 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)

1,713m3{V4k} 3,31 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)

1,020m3{V4l} 1,97 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)

1,230m3{V4ł} 2,50 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 0,51

0,823m3{V4m} 1,59 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)

0,450m3{V4n} 0,87 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)

0,804m3{V4o} 1,30 * (1,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854)

1,379m3{V4p} (2,5 * 2,5 * 0,65 - 2,5 * 1,0 * 0,65) - 1,44^2 * 0,7854 * 0,65

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2474  Użytkownik: ZPU AKWA

- 14 -
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,191m3{V4r} (2,5 * 2,5 * 0,65 - 1,25 * 1,0 * 0,65) - 1,44^2 * 0,7854 * 0,65

75,134RAZEM

m3Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu I-II) -
piasek dowożony z zewnątrz transportowany w miejsce zasypania wykopów. Nakłady normy ujęte do
wyceny kosztów zasypywania wykopów pod kanały grawitacyjne powyżej obsypki rur. Założono
wykonywanie zasypu wykopów do wysokości dolnych warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni.

KNR 2-01
0313-01
analogia

25
d.3

V5=V3-V4

201,091m3{V5} poz.23 - poz.24

201,091RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych
kroczących 100 m3/h. Nakłady normy ujęte do wyceny kosztów zagęszczania gruntu w wykopach pod
kanały tłoczne.

KNNR 1
0408-03
analogia

26
d.3

Wykopy z całkowitą wymianą gruntu na piach

276,225m3{V3} poz.23

276,225RAZEM

ODWODNIENIE WYKOPÓW45111240-24

szt.Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 6 mKNR 2-01
0607-02

27
d.4

7,000szt.{Pompownia P2} 7

7,000RAZEM

m-gPompowanie wody zestawem próżniowo-pompowym o wydajności Q > 10,0 m3/h. Założono zgodnie z
dokumentacją, że przewidywany czas odwadniania w celu zrealizowania całego zakresu robót ziemnych i
montażowych wyniesie po 7 dni roboczych dla każdej z pompowni.

CPS28
d.4

168,000m-g{Pompownia P2} 7 {dni} * 24 {h/d}

168,000RAZEM

ROBOTY MONTAŻOWE DLA KANAŁÓW TŁOCZNYCH45231300-85

mMontaż rurociągów tłocznych z rur dwuwarstwowych wzmocnionych PE TYTAN 100-RC SDR - 17 (PN 10)
90x5,4 mm. Kanały układane w wykopach umocnionych. Wycena materiału, robocizny i sprzętu do
montażu kanałów tłocznych. Nakłady na wykonanie przewiertów sterowanych ujęto w pozycji jak niżej.

KNR-W 2-18
0109-03
z.sz.3.9.

9907
analog

29
d.5

17,500m{Kanały tłoczne D-90 - Zadanie 1} 3,9 + 7,0 + 6,6

62,950m{Kanały tłoczne D-90 - Zadanie 1 przewiert sterowany} 62,95

26,550m{Kanały tłoczne D-90 - Zadanie 2} 26,55

107,000RAZEM

mPrzewiert sterowany rurą PEHD D-90 mm w gruntach kat. III-IV. Koszt wykonania wierceń bez kosztów
rur.

Oferta
wykonawcy

30
d.5

62,950m{Kanały tłoczne D-90 - Zadanie 1 przewiert sterowany} 62,95

62,950RAZEM

mMontaż rurociągów tłocznych z rur dwuwarstwowych wzmocnionych PE TYTAN 100-RC SDR - 17 (PN 10)
75x4,5 mm. Kanały układane w wykopach umocnionych. Wycena materiału, robocizny i sprzętu do
montażu kanałów tłocznych.

KNR-W 2-18
0109-02
z.sz.3.9.

9907
analog

31
d.5

16,000m{Kanały tłoczne D-75 - Zadanie 1} 16,0

16,000RAZEM

mPrzewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych z osadzaniem rur stalowych Dz=168,3 x
8,0 mm w gruntach kat. III-IV.

KNR 2-18
0408-02
analogia

32
d.5

20,000m{Odcinek nr 2} 20,0

20,000RAZEM

mPrzeciąganie rurociągów przewodowych PE D-90 mm w rurach ochronnych. Montaż podpór ślizgowych
typu BR h=25 mm - 16 kpl. oraz manszet do zamykania rur osłonowych DN 80 x 150 mm - 2 szt. Na 1 kpl.
podpór składa się zestaw 8 elementów typu BR wys. 25 mm.

KNR 2-18
0412-01

33
d.5

20,000m{Odcinek nr 2} 20,0

20,000RAZEM

szt.Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe
na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej D-90 mm - wykopy umocnione.

KNR-W 2-18
0112-01
z.sz.3.9.

9907

34
d.5

3,000szt.{Zadanie 1 węzły P2, S2a, S3c} 3

3,000RAZEM

szt.Kształtki PE SDR 17 na rurociągach PE 100-RC o śr. zewn. rury D-90 mm. Redukcja 90/75 mm PN10.KNR 2-28
0305-02

35
d.5

1,000szt.{Zadanie 1 węzeł S3c} 1
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1,000RAZEM

szt.Kształtki PE SDR 17 na rurociągach PE 100-RC o śr. zewn. rury D-90 mm. Łuk 90st. SDR-17, PN10.KNR 2-28
0305-02

36
d.5

1,000szt.{Zadanie 1 węzeł ZP2a} 1

1,000szt.{Zadanie 2 węzeł ZP2b} 1

2,000RAZEM

szt.Studzienka kanalizacyjna rozprężna z PP D-1000 /90 PE / 200 KG mm. W skład studni wchodzi: kineta
rozprężna z podtopionym wylotem, stożek redukcyjny D1000/600 mm, pierścień odciążający żelbetowy
pod właz żeliwny, właz kanałowy klasy D400 fi 600 mm, wentylowany, ryglowany. Pod włazem
zamontowany filtr antyodorowy o czasie pracy 2-4 lat. (Nakłady robocizny i sprzętu zwiększono 2,5x w
stosunku do normy stanowiącej podstawę analogu).

KNR-W 2-18
0517-01
analog

37
d.5

2,000szt.{Zadanie 1 węzły S2a, S3c} 2

2,000RAZEM

złącz.Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewnętrznej D-90 mm. Założono stosowanie rur PE ze zwoju dla wykonywania kanałów w
wykopach i przewiertach sterowanych, natomiast w rurach osłonowych stalowych założono stosowanie rur
w sztangach.

KNR-W 2-18
0110-03

38
d.5

1,000złącz.{Węzeł P2} 1

2,000złącz.{Węzeł ZP2a} 2

2,000złącz.{Przewiert sterowany i wykop między ZP2a-rurą osłonową} 2

1,000złącz.{Kanał w rurze osłonowej stalowej L=20,0 m} 1

2,000złącz.{Węzeł ZP2b} 2

0,000złącz.{Kanał w wykopie między ZP2b-S2a} 0

1,000złącz.{Węzeł S2a} 1

9,000RAZEM

ROBOTY MONTAŻOWE DLA KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH45231300-86

mMontaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=200x5,9 mm, SN8 ze ścianką litą, montowanych
metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Kanały układane w wykopach umocnionych.

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2

39
d.6

116,020m{Lc rur PVC D-200} 116,02

-16,000m{L w rurach osłonowych} - 16,0

100,020RAZEM

mMontaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=160x4,7 mm, SN8 ze ścianką litą, montowanych
metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Kanały (odgałęzienia boczne szt. 8 do granic posesji)
układane w wykopach umocnionych.

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2

40
d.6

23,620m{Lc rur PVC D-160} 23,62

23,620RAZEM

mPrzewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych z osadzaniem rur stalowych Dz=323,9 x
8,8 mm w gruntach kat. III-IV.

KNR 2-18
0409-02
analogia

41
d.6

16,000m{Odcinek nr 1} 16,0

16,000RAZEM

mPrzeciąganie rurociągów przewodowych PVC-U D-200 mm w rurach ochronnych. Montaż podpór
ślizgowych typu L h=40 mm - 14 kpl. oraz manszet do zamykania rur osłonowych DN 200 x 300 mm - 2
szt. Na 1 kpl. podpór składa się zestaw 10 elementów typu L wys. 40 mm.

KNR 2-18
0412-01

42
d.6

16,000m{Odcinek nr 1} 16,0

16,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione.
Montaż trójników skośnych 45 st. redukcyjnych PVC 200/160 mm dla odgałęzień bocznych.

KNNR 4
1321-03
z.sz.3.4.
9913-3

43
d.6

4,000szt4 {odgałęzienia}

4,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione.
Montaż łuków 45 st. PVC 160 mm dla odgałęzień bocznych.

KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3

44
d.6

6,000szt3 {odgałęzienia} * 2 {łuki}

1,000szt1 {odgałęzienie} * 1 {łuk}

7,000RAZEM
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sztKształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione.

Montaż trójników skośnych 45 st. PVC 160 mm dla przepadów przy studniach - studnia S2b.
KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3

45
d.6

1,000szt1

1,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione.
Montaż kolan 87,5st. PVC 160 mm dla przepadów przy studniach - studnia S2b.

KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3

46
d.6

1,000szt1

1,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione.
Montaż kolan 45st. PVC 160 mm dla przepadów przy studniach  - studnia S2b.

KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3

47
d.6

1,000szt1

1,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione.
Montaż nasuwki PVC 160 mm dla przepadów przy studniach  - studnia S2b.

KNNR 4
1322-02
z.sz.3.4.
9913-3

48
d.6

1,000szt1

1,000RAZEM

mMontaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=160x4,7 mm, SN8 ze ścianką litą, montowanych
metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Dodatkowy odcinek do wykonania przełączenia istn.
kanału przy studni S2c1 po likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1.

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2

49
d.6

3,000m3,0

3,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione.
Montaż kolan 45st. PVC 160 mm. Dodatkowe kształtki do wykonania przełączenia istn. kanału przy studni
S2c1 po likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1.

KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3

50
d.6

1,000szt1

1,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione.
Montaż nasuwki PVC 160 mm. Dodatkowe kształtki do wykonania przełączenia istn. kanału przy studni
S2c1 po likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1.

KNNR 4
1322-02
z.sz.3.4.
9913-3

51
d.6

1,000szt1

1,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione.
Montaż prostek kielichowych PVC 160 mm dla odgałęzień bocznych i przepadów przy studniach.

KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3

52
d.6

3,000szt{Dla odgałęzień bocznych} 3

1,000szt{Dla przepadów przy studniach} 1

4,000RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m. Studnie z
prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z
osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami
studni osadzone są uszczelki gumowe zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu.
Zakończenie studni płytą pokrywową posadowioną na pierścieniu odciążającym. Właz kanałowy żeliwny
wentylowany z pokrywą śred. 600 mm o nośności 40T przykręcaną z wypełnieniem betonowym.

KNR 2-18
0613-03

53
d.6

2,000stud.2

2,000RAZEM

[0.5
m]

stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie. Korekta nakładów z pozycji
jak wyżej za każde 0.5 m różnicy głębokości.

KNR 2-18
0613-04

54
d.6

Wyliczenie różnicy wysokości = (średnia wysokość studni - kosztorysowana wysokość studni z pozycji jak
wyżej) / 0,5

-4,240[0.5
m]

stud.

{H1} (2,23 + 1,65 - 2 * 3,0) / 0,5

-4,240RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztStudnie z prefabrykowanych elementów PP. Studnia posiada kinetę przepływową D-200 mm z

osadzonymi regulowanymi króćcami wlotowym i wylotowym. Zakres regulacji 45-75 st. Pomiędzy kinetą,
rurą trzonową i teleskopem osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu.
Zakończenie studni pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym ryglowanym o nośności
40T. Studnia o średnicy D-425 mm, Hmax=2,50m.

KNNR 4
1417-01

55
d.6

2,000szt2

2,000RAZEM

sztStudnie z prefabrykowanych elementów PP. Studnia posiada kinetę przepływową D-160 mm z
osadzonymi regulowanymi króćcami wlotowym i wylotowym. Zakres regulacji 0-15 st. Pomiędzy kinetą,
rurą trzonową i teleskopem osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu.
Zakończenie studni pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym ryglowanym o nośności
40T. Studnia o średnicy D-425 mm, Hmax=2,50m.

KNNR 4
1417-01

56
d.6

1,000szt1

1,000RAZEM

sztStudnie z prefabrykowanych elementów PP. Studnia posiada kinetę połączeniową typ T, D-200 mm z
dopływem prawym D-160 mm (ewentualnie z dopływem D-200 mm + redukcją 200/160 mm), z
osadzonymi regulowanymi króćcami wlotowym i wylotowym. Zakres regulacji 0-15 st. Pomiędzy kinetą,
rurą trzonową i teleskopem osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu.
Zakończenie studni pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym ryglowanym o nośności
40T. Studnia o średnicy D-425 mm, Hmax=2,50m.

KNNR 4
1417-01

57
d.6

2,000szt2

2,000RAZEM

cmWiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym. W
celu włączenia projektowanych kanałów do istniejących studni kanalizacyjnych betonowych.

KNR AT-17
0102-05
analogia,

kalk. własna

58
d.6

15,000cm1 {ściana} * 15 {cm} * 1 {włączenia do studni S01}

15,000cm1 {ściana} * 15 {cm} * 1 {włączenie do studni S02}

30,000RAZEM

sztKoszt szczelnych przejść (tulei ochronnych) dla rur PVC D-200 mm L=240 mm do osadzenia w ścianach
studni / pompowni oraz koszt montażu kanałów PVC D-200 mm w tulejach ochronnych.

KNNR 4
1321-03
z.sz.3.4.
9913-3

59
d.6

1,000szt{Szczelne przejścia dla kanałów D-200 mm w istn. studni S01} 1

1,000szt{Szczelne przejścia dla kanałów D-200 mm w proj. pompowni P2} 1

1,000szt{Szczelne przejście dla kanału D-200 mm w istn. studni S02} 1

3,000RAZEM

odc. -
1

prób.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm. Nakłady normy przewidziano w
ilości - 1 próba na odcinek kanału o długości L=200 m. Próba szczelności odgałęzień bocznych
wykonywana łącznie z próbą kanałów głównych.

KNR-W 2-18
0706-02

60
d.6

0,698odc. -
1

prób.

(poz.39 + poz.40 + poz.42) / 200

0,698RAZEM

ROBOTY MONTAŻOWE DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW45232152-27

kpl.Dostawa, montaż i rozruch kompletnej przepompowni sieciowej oznaczonej jako P2. Obudowa pompowni
wykonana z elementów betonowych lub żelbetowych średnicy wewn. D=1,20 m. Głębokość wewnętrzna
pompowni H = 2,75 m. Wyposażenie między innymi: 2 szt. pomp zatapialnych o mocy 1,5 kW, 400V
każda. Armatura DN 65 mm, układ przepłukiwania rurociągu tłocznego, sterowanie, monitorowanie pracy
pompowni z przekazywaniem danych do centrali, drabinka złazowa, właz D 800 mm klasy D-400,
wentylacja, filtry antyodorowe. Wszelkie parametry i wyposażenie zgodne z dokumentacją projektową oraz
STWiOR.

Oferta
producenta

61
d.7

1,000kpl.1

1,000RAZEM

ZASILANIE ENERGETYCZNE DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW45310000-3
45317100-3

8

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IIIKNR 2-01
0701-0202

62
d.8

3,500m3,5 {dla pompowni P2}

3,500RAZEM

mNasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 mKNR 5-10
0301-01

63
d.8

3,500mpoz.62

3,500RAZEM

mUkładanie rur typu AROT DVK ochronnych z PCW o średnicy 50 mm w wykopie dla podziemnych
instalacji kablowych

KNR 5-10
0303-01

64
d.8
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
3,500m3,5 {dla pompowni P2}

3,500RAZEM

mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rurach ochronnych AROT DVK 50 mm.
Kable YKY 4x 10 mm2.

KSNR 5
0802-01

65
d.8

3,605m3,5 * 1,03 {dla pompowni P2}

3,605RAZEM

mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w budowlach z mocowaniem. Kable YKY 4x 10
mm2. Dodatkowe długości kabli w pompowniach oraz przy ZKP.

KSNR 5
0803-01

66
d.8

3,000m2,0 + 1,0 {dla pompowni P2}

3,000RAZEM

mOznakowanie trasy kabli energetycznych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.KNR-W 2-19
0102-01
analog

67
d.8

3,500mpoz.62

3,500RAZEM

ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI45233140-29

m2Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej wibroprasowanej.KNR 2-31
0807-01

68
d.9

53,100m226,55 * 2,0 {m} {chodnik w obrębie węzłów Zp2b-S2a}

11,600m28,0 * 1,45 {m} {chodnik od węzła S2a do granicy dz.1123/13}

64,700RAZEM

m2Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Kostka betonowa w 90% z odzysku.

KNR 2-31
0511-02

69
d.9

64,700m2poz.68

64,700RAZEM

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo
-piaskowej

KNR 2-31
0806-04

70
d.9

24,000m212 * 2,0 {m} {chodnik na skrzyżowaniu ul. Polańskiej i Krakowskiej}

24,000RAZEM

m2Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Roboty w pasach węższych niż 2.5 m, obok pasów jezdnych o natężeniu ruchu 76-130
pojazdów na godzinę. Kostka kamienna w 90% z odzysku.

KNR 2-31
0302-02 z.o.
2.12. 9901-
05  z.o.2.13.

9902-02

71
d.9

24,000m2poz.70

24,000RAZEM

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 100x50x7 cm na podsypce piaskowej. Nawierzchnie w
ul. Cichej i ul. bez nazwy.

KNR 2-31
0815-02
analogia

72
d.9

297,000m2(7,0 + 3,9 + 28,6 + 59,5) * 3,0 {m} {nawierzchnie wzdłuż kanałów D200 mm}

24,700m2(1,95 + 2,15 + 1,75 + 2,25 + 0,9 + 2,0 + 1,35) * 2,0 {m} {nawierzchnie wzdłuż kanałów D160 mm}

321,700RAZEM

m2Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych 100x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem. Płyty betonowe drogowe w 90% z odzysku.

KNR 2-31
0502-06
analogia

73
d.9

321,700m2poz.72

321,700RAZEM

mRęczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.KNR 2-31
0813-03

74
d.9

2,000m2 {szt.} * 1 {m} {ul. Piekarska}

2,000m2 {szt.} * 1 {m} {ul. Polańska}

4,000RAZEM

mOdtworzenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Krawężniki w 75% z odzysku.

KNR 2-31
0403-03

75
d.9

4,000mpoz.74

4,000RAZEM

m3Dowóz piasku na budowę samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km. Kruszywo dla
wykonania podbudowy nawierzchni i chodników. Koszt materiału został ujęty w ww. pozycjach na
odtworzenie nawierzchni.

76
d.9

5,098m30,0788 * 64,7 {chodniki z kostki betonowej}

2,719m30,1133 * 24,0 {nawierzchnie z kostki kamiennej}

20,235m30,0629 * 321,7 {nawierzchnie z płyt betonowych 100x50x7cm}

0,051m30,0127 * 4,0 {krawężniki}

28,103RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm. Roboty obok

pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę.
KNR 2-31
0803-03
z.o.2.13.
9902-02
0803-04

77
d.9

4,900m22,45 * 2,0 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

4,900RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 18 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których
odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę.

KNR 2-31
0801-03
z.o.2.13.
9902-02
0801-04

78
d.9

4,900m2poz.77 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

4,900RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 5 km. Odpady po rozebraniu konstrukcji nawierzchni.

KNR 4-04
1103-04
1103-05

79
d.9

V = długość nawierzchni * grubość nawierzchni * szerokość rozbiórki nawierzchni * 1,2 dodatkowa
objętość kruszywa w stanie luźnym

1,764m32,45 * 0,30 * 2,0 * 1,2 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

1,764RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm. Roboty obok pasów jezdni,
na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę.

KNR 2-31
0109-03
z.o.2.13.
9902-02
0109-04

80
d.9

4,900m2poz.78 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

4,900RAZEM

m3Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarką 2500 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na
odległość do 0.5 km z załadunkiem gotową mieszanką z betoniarki przeciwbieżnej 1000 dm3

KNR 2-31
1503-02

81
d.9

0,895m3poz.80 * 0,1827

0,895RAZEM

m3Dodatek do tablicy 1503 za każde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej. Transport
dalsze 4,5 km.
Krotność = 9

KNR 2-31
1504-01

82
d.9

0,895m3poz.81 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

0,895RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa -
grubość po zagęszczeniu 8 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-
130 pojazdów na godzinę.

KNR 2-31
0311-01
z.o.2.13.
9902-02
0311-02

83
d.9

4,900m2poz.77 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

4,900RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszczeniu 4 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-
130 pojazdów na godzinę.

KNR 2-31
0311-05
z.o.2.13.
9902-02
0311-06

84
d.9

4,900m2poz.77 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

4,900RAZEM

tTransport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km
środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t

KNR 2-31
1501-02

85
d.9

1,646tpoz.83 * 0,12 * 2,8 {T/m3}

1,646RAZEM

tDodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość
powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km. Transport dalsze
4,5 km
Krotność = 9

KNR 2-31
1502-02

86
d.9

1,646tpoz.85

1,646RAZEM

m2Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Naprawa nawierzchni ziemnej w ul.
Cichej.

KNR 2-31
1401-06

87
d.9

42,000m2{L*B}  14,0 {dł.} * 3,0 {szer.}

42,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie. Naprawa nawierzchni ziemnej w ul.

Cichej.
KNR 2-31
1401-07

88
d.9

42,000m2{L*B}  14,0 {dł.} * 3,0 {szer.}

42,000RAZEM

POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI45231300-810

kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości
elementu do 4.0 m

KNR-W 2-18
0902-01

89
d.10

5,000kpl.5 {kable energetyczne}

6,000kpl.6 {kable teletechniczne}

11,000RAZEM

kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu do 4.0 m. Zabezpieczenie
istniejących sieci gazowych i wodociągowych D 18-110 mm oraz kanałów deszczowych D 50 i D 400 mm.

KNR-W 2-18
0903-01

90
d.10

5,000kpl.5 {sieć gazowa i przyłącza sieci gazowej D 18-40 mm}

7,000kpl.7 {sieć wodociągowa i przyłącza sieci wodociągowej D 32-110 mm}

1,000kpl.1 {kanał deszczowy D 400 mm}

1,000kpl.1 {kanał deszczowy D 50 mm}

14,000RAZEM

kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości
elementu 4.0 m

KNR-W 2-18
0902-06

91
d.10

11,000kpl.poz.89

11,000RAZEM

kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m.KNR-W 2-18
0903-06

92
d.10

14,000kpl.poz.90

14,000RAZEM

mOznakowanie trasy kabli energetycznych i teletechnicznych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego.

KNR-W 2-19
0102-01
analog

93
d.10

22,000m11 {szt} * 2 {m}

22,000RAZEM

mOznakowanie trasy sieci wodociągowych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.KNR-W 2-19
0102-01
analog

94
d.10

14,000m7 {szt} * 2 {m}

14,000RAZEM

mOznakowanie trasy sieci gazowych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.KNR-W 2-19
0102-01

95
d.10

10,000m5 {szt} * 2 {m}

10,000RAZEM

mInspekcja TV wykonanych kanałow sanitarnych kamerą do małych średnic (bez czyszczenia rurociągów)
wraz z raportem, w formie papierowej i elektronicznej (np. na płycie DVD).

Cennik usług
wycena

indywidualna

96
d.10

116,020m{kanały grawitacyjne D200} 116,02 {m}

23,620m{kanały grawitacyjne D160} 23,62 {m}

139,640RAZEM
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	Pozycja: Sporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu, oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie dojazdu do działek i obiektów zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.
	{kanały grawitacyjne D200} 116,02 * 3,0 {m2} / 10000 {m2}
	{kanały grawitacyjne D160} 23,62 * 3,0 {m2} / 10000 {m2}
	{kanały tłoczne D75} 16,0 * 3,0 {m2} / 10000 {m2}
	{kanały tłoczne D90} 127,0 * 3,0 {m2} / 10000 {m2}

	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego).
	{kanały grawitacyjne D200} 116,02 {m} / 1000 {m/km}
	{kanały grawitacyjne D160} 23,62 {m} / 1000 {m/km}
	{kanały tłoczne D75} 16,0 {m} / 1000 {m/km}
	{kanały tłoczne D90} 127,0 {m} / 1000 {m/km}

	Pozycja: Opróżnienie zbiornika na ścieki wraz z wywozem nieczystości. Dodatkowo zmycie wnętrza zbiornika myjką wysokociśnieniową wraz z opróżnieniem pozostałości po myciu. Roboty w ramach likwidacji istn. szamba na dz.1061/4 i 1057/1 - przygotowanie do zasypania zbiornika piaskiem.
	10

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie obsługi geodezyjnej dla potrzeb budowy kanałów, pompowni, kabli podziemnych oraz umocnienia i ogrodzenia terenu wokół pompowni wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.
	{kanały grawitacyjne D200} 116,02 {m} / 1000 {m/km}
	{kanały grawitacyjne D160} 23,62 {m} / 1000 {m/km}
	{kanały tłoczne D75} 16,0 {m} / 1000 {m/km}
	{kanały tłoczne D90} 127,0 {m} / 1000 {m/km}


	Dział:ROBOTY ZIEMNE DLA KANAŁÓW TŁOCZNYCH I POMPOWNI ŚCIEKÓW
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Roboty ziemne dla rurociągów, studni i pompowni P2 wykonywane w 80% sprzętem mechanicznym. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięta zostanie warstwa ziemi urodzajnej oraz istniejące warstwy nawierzchni.
	V3g odcinek P2-ZP2a (0,0-3,9) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V3h odcinek ZP2a-ZP2b (66,85-73,85) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V3i odcinek ZP2b-S2a (93,85-120,40) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V3j odcinek ZP2d-S2a (120,4-127,0) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V3k odcinek S3c-P3 (0,0-16,0) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V3l wykop dla pompowni P2 = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*80%
	V3ł wykop dla studni S2a = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*80%
	V3m wykop dla studni S3c = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*80%
	{V3g} 3,9 * 0,9 * 1,34 * 80%
	{V3h} 7,0 * 2,0 * 1,58 * 80%
	{V3i} 26,55 * 0,9 * 1,53 * 80%
	{V3j} 6,6 * 0,9 * 1,31 * 80%
	{V3k} 16,0 * 0,9 * 1,35 * 80%
	{V3l} ((2,5 * 2,5 * 3,63) - (1,25 * 0,9 * 1,47) - (1,25 * 1,0 * 2,62) - (1,25 * 1,0 * 2,6)) * 80%
	{V3ł} ((2,5 * 2,5 * 1,55) - (1,25 * 0,9 * 1,35)) * 80%
	{V3m} ((2,5 * 2,5 * 1,50) - (1,25 * 0,9 * 1,30) - (1,25 * 1,0 * 1,46)) * 80%

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m. Roboty ziemne dla rurociągów, studni i pompowni P2. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięta zostanie warstwa ziemi urodzajnej oraz istniejące warstwy nawierzchni. Ręcznie 20% całości wykopów.
	V4g odcinek P2-ZP2a (0,0-3,9) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V4h odcinek ZP2a-ZP2b (66,85-73,85) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V4i odcinek ZP2b-S2a (93,85-120,40) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V4j odcinek ZP2d-S2a (120,4-127,0) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V4k odcinek S3c-P3 (0,0-16,0) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V4l wykop dla pompowni P2 = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*20%
	V4ł wykop dla studni S2a = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*20%
	V4m wykop dla studni S3c = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*20%
	{V4g} 3,9 * 0,9 * 1,34 * 20%
	{V4h} 7,0 * 2,0 * 1,58 * 20%
	{V4i} 26,55 * 0,9 * 1,53 * 20%
	{V4j} 6,6 * 0,9 * 1,31 * 20%
	{V4k} 16,0 * 0,9 * 1,35 * 20%
	{V4l} ((2,5 * 2,5 * 3,63) - (1,25 * 0,9 * 1,47) - (1,25 * 1,0 * 2,62) - (1,25 * 1,0 * 2,6)) * 20%
	{V4ł} ((2,5 * 2,5 * 1,55) - (1,25 * 0,9 * 1,35)) * 20%
	{V4m} ((2,5 * 2,5 * 1,50) - (1,25 * 0,9 * 1,30) - (1,25 * 1,0 * 1,46)) * 20%

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie z pozycji jak wyżej.
	{V4} poz.6

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. Transport urobku wydobytego z wykopów jak wyżej na dalsze 4 km.
Krotność = 8
	V3 = objętość wykopów wykonywanych mechanicznie
	V4 = objętość wykopów wykonywanych ręcznie
	{V3} poz.5
	{V4} poz.6

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m).
	F2d odcinek P2-ZP2a (0,0-3,9) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F2e odcinek ZP2b-S2a (93,85-120,40) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F2f odcinek ZP2d-S2a (120,4-127,0) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F2g odcinek S3c-P3 (0,0-16,0) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	{F2d} (3,9 - 1,25 + 0,9 / 2) * 2 * 1,34
	{F2e} (26,55 + 0,9 / 2) * 2 * 1,53
	{F2f} (6,6 - 1,25) * 2 * 1,31
	{F2g} (16,0 - 1,25 + 0,9 / 2) * 2 * 1,35

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. 2,5 m). Poszerzenia wykopów liniowych w obrębie studni i komór przewiertowych.
	F3c odcinek ZP2a-ZP2b (66,85-73,85) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F3d wykop dla studni S2a = dł. szalowania*ilość ścian wykopu*gł.średnia szalowania
	F3e wykop dla studni S3c = dł. szalowania*ilość ścian wykopu*gł.średnia szalowania
	{F3c} (7,0 + 2,0) * 2 * 1,58
	{F3d} (2,5 * 4 - 0,9 - 1,0) * 1,55
	{F3e} (2,5 * 4 - 0,9 - 1,0) * 1,50

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
	F4b wykop dla pompowni P2 = dł. szalowania*ilość ścian wykopu*gł.średnia szalowania
	{F4b} 2,5 * 4 * 3,63 - 0,9 * 1,47 - 1,0 * 2,62 - 1,0 * 2,6

	Pozycja: Zakup piasku oraz jego dowóz na budowę samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km. Kruszywo do zasypania wykopów na odcinkach z całkowitą wymianą gruntu.
	V5b wykop dla pompowni P2 = długość*szer.*głębokość zasypu - objętość pompowni - obj. zasypu wykopów pod kanały wlotowe
	V5f odcinek P2-ZP2a (0,0-3,9) = długość*szer.*gł.średnia zasypu
	V5g odcinek ZP2a-ZP2b (66,85-73,85) = długość*szer.*gł.średnia zasypu
	V5h odcinek ZP2b-S2a (93,85-120,40) = długość*szer.*gł.średnia zasypu
	V5i odcinek ZP2d-S2a (120,4-127,0) = długość*szer.*gł.średnia zasypu
	V5j odcinek S3c-P3 (0,0-16,0) = długość*szer.*gł.średnia zasypu
	V5k wykop dla studni S2a = długość*szer.*głębokość zasypu - objętość studni - obj. zasypu wykopów pod kanały wlotowe
	V5l wykop dla studni S3c = długość*szer.*głębokość zasypu - objętość studni - obj. zasypu wykopów pod kanały wlotowe
	{V5b} 2,5 * 2,5 * 3,35 - 1,44^2 * 0,7854 * 3,35 - (1,25 * 0,9 * 1,43) - (1,25 * 1,0 * 2,57) - (1,25 * 1,0 * 2,55)
	{V5f} 3,9 * 0,9 * 1,29
	{V5g} 7,0 * 2,0 * 1,53
	{V5h} 26,55 * 0,9 * 1,43
	{V5i} 6,6 * 0,9 * 1,21
	{V5j} 16,0 * 0,9 * 1,35
	{V5k} (2,5 * 2,5 * 1,45) - (1,0^2 * 0,7854 * 1,35) - (1,25 * 0,9 * 1,25)
	{V5l} (2,5 * 2,5 * 1,45) - (1,0^2 * 0,7854 * 1,35) - (1,25 * 0,9 * 1,25) - (1,25 * 1,0 * 1,41)
	A (Suma częściowa)
	Dodatkowa objętość potrzebna na zagęszczanie - przyjęto 10%
	{V5m} poz.12A * 10%

	Pozycja: Zakup w zakładzie betoniarskim suchego betonu oraz jego dowóz na budowę samochodem mieszarką 2500 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 5 km. Mieszanka dla wykonania podłoża wzmocnionego pod przepompownie ścieków.
	{V6b - Pompownia P2} 2,5 * 2,5 * 0,16
	A (Suma częściowa)
	Dodatkowa rezerwowa objętość - przyjęto 10%
	{V6c} poz.13A * 10%

	Pozycja: Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości do 20 cm. Objętość pojedynczego elementu ponad 0.5 do 1.0 m3. Wykonanie podłoża z suchego betonu na dnie wykopu pod przepompownię P2.
	{V6} poz.13

	Pozycja: Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu I-II) - piasek dowożony z zewnątrz transportowany w miejsce zasypania wykopów. Nakłady normy ujęte do wyceny kosztów zasypywania wykopów pod kanały tłoczne.
	Wykopy z całkowitą wymianą gruntu na piach
	{V5} poz.12

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h. Nakłady normy ujęte do wyceny kosztów zagęszczania gruntu w wykopach pod kanały tłoczne.
	Wykopy z całkowitą wymianą gruntu na piach
	{V5} poz.12


	Dział:ROBOTY ZIEMNE DLA KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Roboty ziemne dla kanałów i studni wykonywane w 80% sprzętem mechanicznym. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięte zostaną istniejące warstwy nawierzchni.
	V1c odcinek S01-S1c (0-3,98) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1d odcinek S01-S1c (3,98-8,70) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1e odcinek S1c-PRO (8,70-10,87) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1f odcinek P2-S2d (0,0-59,5) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1g odcinek P2-S3c (0-26,5) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1h odcinek T2a-T2a1 (0,45-3,46) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1i odcinek S2b-S2b1 (1,25-3,64) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1j odcinek T2b-T2b1 (0,45-3,68) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1k odcinek T2c-T2c1 (0,45-3,76) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1l odcinek T2d-T2d1 (0,45-2,42) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1ł odcinek S2c-S2c1 (0,45-2,95) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1m odcinek S2d-S2d1 (1,25-2,84) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1n odcinek S3b-S3b1 (0,45-1,32) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1o odcinek S02-S2a (0,60-1,90) = długość*szer.*gł.średnia*80%
	V1p wykop dla studni S2b = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*80%
	V1r wykop dla studni S2d = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*80%
	{V1c} 3,98 * 1,0 * 1,52 * 80%
	{V1d} 4,72 * 1,0 * 1,76 * 80%
	{V1e} 2,17 * 2,0 * 1,76 * 80%
	{V1f} 59,5 * 1,0 * 2,27 * 80%
	{V1g} 26,5 * 1,0 * 1,98 * 80%
	{V1h} 3,01 * 0,9 * 1,46 * 80%
	{V1i} 2,39 * 0,9 * 1,79 * 80%
	{V1j} 3,23 * 0,9 * 1,81 * 80%
	{V1k} 3,31 * 0,9 * 1,52 * 80%
	{V1l} 1,97 * 0,9 * 2,16 * 80%
	{V1ł} 2,50 * 0,9 * 1,99 * 80%
	{V1m} 1,59 * 0,9 * 1,72 * 80%
	{V1n} 0,87 * 0,9 * 1,40 * 80%
	{V1o} 1,30 * 1,0 * 1,38 * 80%
	{V1p} (2,5 * 2,5 * 2,46 - 2,5 * 1,0 * 2,31) * 80%
	{V1r} (2,5 * 2,5 * 1,90 - 1,25 * 1,0 * 1,75) * 80%

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m. Roboty ziemne dla kanałów i studni. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięte zostaną istniejące warstwy nawierzchni. Ręcznie 20% całości wykopów.
	V2c odcinek S01-S1c (0-3,98) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2d odcinek S01-S1c (3,98-8,70) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2e odcinek S1c-PRO (8,70-10,87) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2f odcinek P2-S2d (0,0-59,5) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2g odcinek P2-S3c (0-26,5) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2h odcinek T2a-T2a1 (0,45-3,46) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2i odcinek S2b-S2b1 (1,25-3,64) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2j odcinek T2b-T2b1 (0,45-3,68) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2k odcinek T2c-T2c1 (0,45-3,76) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2l odcinek T2d-T2d1 (0,45-2,42) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2ł odcinek S2c-S2c1 (0,45-2,95) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2m odcinek S2d-S2d1 (1,25-2,84) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2n odcinek S3b-S3b1 (0,45-1,32) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2o odcinek S02-S2a (0,60-1,90) = długość*szer.*gł.średnia*20%
	V2p wykop dla studni S2b = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*20%
	V2r wykop dla studni S2d = (długość*szer.*głębokość - obj. wykopu pod kanały)*20%
	{V2c} 3,98 * 1,0 * 1,52 * 20%
	{V2d} 4,72 * 1,0 * 1,76 * 20%
	{V2e} 2,17 * 2,0 * 1,76 * 20%
	{V2f} 59,5 * 1,0 * 2,27 * 20%
	{V2g} 26,5 * 1,0 * 1,98 * 20%
	{V2h} 3,01 * 0,9 * 1,46 * 20%
	{V2i} 2,39 * 0,9 * 1,79 * 20%
	{V2j} 3,23 * 0,9 * 1,81 * 20%
	{V2k} 3,31 * 0,9 * 1,52 * 20%
	{V2l} 1,97 * 0,9 * 2,16 * 20%
	{V2ł} 2,50 * 0,9 * 1,99 * 20%
	{V2m} 1,59 * 0,9 * 1,72 * 20%
	{V2n} 0,87 * 0,9 * 1,40 * 20%
	{V2o} 1,30 * 1,0 * 1,38 * 20%
	{V2p} (2,5 * 2,5 * 2,46 - 2,5 * 1,0 * 2,31) * 20%
	{V2r} (2,5 * 2,5 * 1,90 - 1,25 * 1,0 * 1,75) * 20%

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie z pozycji jak wyżej.
	{V2} poz.18

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. Transport urobku wydobytego z wykopów jak wyżej na dalsze 4 km.
Krotność = 8
	V1 = objętość wykopów wykonywanych mechanicznie
	V2 = objętość wykopów wykonywanych ręcznie
	{V1} poz.17
	{V2} poz.18

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m).
	F1c odcinek S01-S1c (0-3,98) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1d odcinek S01-S1c (3,98-8,70) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1e odcinek P2-S2d (0,0-59,5) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1f odcinek P2-S3c (0-26,5) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1g odcinek T2a-T2a1 (0,45-3,46) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1h odcinek S2b-S2b1 (1,25-3,64) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1i odcinek T2b-T2b1 (0,45-3,68) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1j odcinek T2c-T2c1 (0,45-3,76) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1k odcinek T2d-T2d1 (0,45-2,42) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1l odcinek S2c-S2c1 (0,45-2,95) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1ł odcinek S2d-S2d1 (1,25-2,84) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1m odcinek S3b-S3b1 (0,45-1,32) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	F1n odcinek S02-S2a (0,60-1,90) = dł. szalowania*2 ściany wykopu*gł.średnia szalowania
	{F1c} 3,98 * 2 * 1,52
	{F1d} 4,72 * 2 * 1,76
	{F1e} (59,5 - 1,25 - 2,5 - 1,25) * 2 * 2,27
	{F1f} (26,5 - 1,25 - 1,25) * 2 * 1,98
	{F1g} 3,01 * 2 * 1,46
	{F1h} 2,39 * 2 * 1,79
	{F1i} 3,23 * 2 * 1,81
	{F1j} 3,31 * 2 * 1,52
	{F1k} 1,97 * 2 * 2,16
	{F1l} 2,50 * 2 * 1,99
	{F1ł} 1,59 * 2 * 1,72
	{F1m} 0,87 * 2 * 1,40
	{F1n} 1,30 * 2 * 1,38

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. 2,5 m). Poszerzenia wykopów liniowych w obrębie studni.
	F2a wykop dla studni S2b = długość szalowania*ilość ścian wykopu*głębokość
	F2b wykop dla studni S2d = długość szalowania*ilość ścian wykopu*głębokość
	F2c odcinek S1c-PRO (8,70-10,87) = długość szalowania*ilość ścian wykopu*głębokość
	{F2a} 2,5 * 4 * 2,46 - 1,0 * 2 * 2,31
	{F2b} 2,5 * 4 * 1,9 - 1,0 * 1 * 1,75
	{F2c} 2,17 * 2 * 1,76 + 2,0 * 1 * 1,76

	Pozycja: Zakup piasku oraz jego dowóz na budowę samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km. Kruszywo do zasypania wykopów na odcinkach z całkowitą wymianą gruntu. Założono wykonywanie zasypu wykopów do wysokości dolnych warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni. Dodatkowo kruszywo do zasypania istniejącego zbiornika na ścieki w ramach likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1.
	V3c odcinek S01-S1c (0-3,98) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V3d odcinek S01-S1c (3,98-8,70) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni
	V3e odcinek S1c-PRO (8,70-10,87) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V3f odcinek P2-S2d (0,0-59,5) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni
	V3g odcinek P2-S3c (0-26,5) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni
	V3h odcinek T2a-T2a1 (0,45-3,46) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V3i odcinek S2b-S2b1 (1,25-3,64) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V3j odcinek T2b-T2b1 (0,45-3,68) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V3k odcinek T2c-T2c1 (0,45-3,76) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V3l odcinek T2d-T2d1 (0,45-2,42) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V3ł odcinek S2c-S2c1 (0,45-2,95) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni
	V3m odcinek S2d-S2d1 (1,25-2,84) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V3n odcinek S3b-S3b1 (0,45-1,32) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V3o odcinek S02-S2a (0,60-1,90) = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V3p wykop dla studni S2b = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość studni
	V3r wykop dla studni S2d = dł.*szer.*wys.śr.zasypu - objętość rur - objętość studni
	V3s zasypanie zbiornika na ścieki = dł.*szer.*wys.
	{V3c} 3,98 * (1,0 * 1,36 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V3d} 4,72 * (1,0 * 1,58 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 1,50
	{V3e} 2,17 * (2,0 * 1,58 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V3f} 59,5 * (1,0 * 2,22 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 2,07
	{V3g} 26,5 * (1,0 * 1,93 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 2,25 - 0,4^2 * 0,7854 * 1,37
	{V3h} 3,01 * (0,9 * 1,41 - 0,16^2 * 0,7854)
	{V3i} 2,39 * (0,9 * 1,74 - 0,16^2 * 0,7854)
	{V3j} 3,23 * (0,9 * 1,76 - 0,16^2 * 0,7854)
	{V3k} 3,31 * (0,9 * 1,47 - 0,16^2 * 0,7854)
	{V3l} 1,97 * (0,9 * 2,11 - 0,16^2 * 0,7854)
	{V3ł} 2,50 * (0,9 * 1,94 - 0,16^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 1,80
	{V3m} 1,59 * (0,9 * 1,67 - 0,16^2 * 0,7854)
	{V3n} 0,87 * (0,9 * 1,35 - 0,16^2 * 0,7854)
	{V3o} 1,30 * (1,0 * 1,38 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V3p} (2,5 * 2,5 * 2,41 - 2,5 * 1,0 * 2,26) - 1,44^2 * 0,7854 * 2,26
	{V3r} (2,5 * 2,5 * 1,85 - 1,25 * 1,0 * 1,75) - 1,44^2 * 0,7854 * 1,70
	{V3s} 2,5 * 2,0 * 2,0
	A (Suma częściowa)
	Dodatkowa objętość potrzebna na zagęszczanie - przyjęto 10%
	{V3s} poz.23A * 10%

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m. Ręczne wykonywanie podsypki gr. 15 cm oraz obsypki kanału na wys. 30 cm ponad wierzch rur.
	V4c odcinek S01-S1c (0-3,98) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V4d odcinek S01-S1c (3,98-8,70) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni
	V4e odcinek S1c-PRO (8,70-10,87) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V4f odcinek P2-S2d (0,0-59,5) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni
	V4g odcinek P2-S3c (0-26,5) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni
	V4h odcinek T2a-T2a1 (0,45-3,46) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V4i odcinek S2b-S2b1 (1,25-3,64) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V4j odcinek T2b-T2b1 (0,45-3,68) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V4k odcinek T2c-T2c1 (0,45-3,76) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V4l odcinek T2d-T2d1 (0,45-2,42) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V4ł odcinek S2c-S2c1 (0,45-2,95) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur - obj.studni
	V4m odcinek S2d-S2d1 (1,25-2,84) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V4n odcinek S3b-S3b1 (0,45-1,32) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V4o odcinek S02-S2a (0,60-1,90) = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość rur
	V4p wykop dla studni S2b = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość studni
	V4r wykop dla studni S2d = dł.*szer.*wys.zasypu - objętość rur - objętość studni
	{V4c} 3,98 * (1,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V4d} 4,72 * (1,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 0,55
	{V4e} 2,17 * (2,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V4f} 59,5 * (1,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 0,55
	{V4g} 26,5 * (1,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 0,55 - 0,4^2 * 0,7854 * 0,55
	{V4h} 3,01 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V4i} 2,39 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V4j} 3,23 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V4k} 3,31 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V4l} 1,97 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V4ł} 2,50 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854) - 0,4^2 * 0,7854 * 0,51
	{V4m} 1,59 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V4n} 0,87 * (0,9 * 0,61 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V4o} 1,30 * (1,0 * 0,65 - 0,2^2 * 0,7854)
	{V4p} (2,5 * 2,5 * 0,65 - 2,5 * 1,0 * 0,65) - 1,44^2 * 0,7854 * 0,65
	{V4r} (2,5 * 2,5 * 0,65 - 1,25 * 1,0 * 0,65) - 1,44^2 * 0,7854 * 0,65

	Pozycja: Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu I-II) - piasek dowożony z zewnątrz transportowany w miejsce zasypania wykopów. Nakłady normy ujęte do wyceny kosztów zasypywania wykopów pod kanały grawitacyjne powyżej obsypki rur. Założono wykonywanie zasypu wykopów do wysokości dolnych warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni.
	V5=V3-V4
	{V5} poz.23 - poz.24

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h. Nakłady normy ujęte do wyceny kosztów zagęszczania gruntu w wykopach pod kanały tłoczne.
	Wykopy z całkowitą wymianą gruntu na piach
	{V3} poz.23


	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 6 m
	{Pompownia P2} 7

	Pozycja: Pompowanie wody zestawem próżniowo-pompowym o wydajności Q  10,0 m3/h. Założono zgodnie z dokumentacją, że przewidywany czas odwadniania w celu zrealizowania całego zakresu robót ziemnych i montażowych wyniesie po 7 dni roboczych dla każdej z pompowni.
	{Pompownia P2} 7 {dni} * 24 {h/d}


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE DLA KANAŁÓW TŁOCZNYCH
	Pozycja: Montaż rurociągów tłocznych z rur dwuwarstwowych wzmocnionych PE TYTAN 100-RC SDR - 17 (PN 10) 90x5,4 mm. Kanały układane w wykopach umocnionych. Wycena materiału, robocizny i sprzętu do montażu kanałów tłocznych. Nakłady na wykonanie przewiertów sterowanych ujęto w pozycji jak niżej.
	{Kanały tłoczne D-90 - Zadanie 1} 3,9 + 7,0 + 6,6
	{Kanały tłoczne D-90 - Zadanie 1 przewiert sterowany} 62,95
	{Kanały tłoczne D-90 - Zadanie 2} 26,55

	Pozycja: Przewiert sterowany rurą PEHD D-90 mm w gruntach kat. III-IV. Koszt wykonania wierceń bez kosztów rur.
	{Kanały tłoczne D-90 - Zadanie 1 przewiert sterowany} 62,95

	Pozycja: Montaż rurociągów tłocznych z rur dwuwarstwowych wzmocnionych PE TYTAN 100-RC SDR - 17 (PN 10) 75x4,5 mm. Kanały układane w wykopach umocnionych. Wycena materiału, robocizny i sprzętu do montażu kanałów tłocznych.
	{Kanały tłoczne D-75 - Zadanie 1} 16,0

	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych z osadzaniem rur stalowych Dz=168,3 x 8,0 mm w gruntach kat. III-IV.
	{Odcinek nr 2} 20,0

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych PE D-90 mm w rurach ochronnych. Montaż podpór ślizgowych typu BR h=25 mm - 16 kpl. oraz manszet do zamykania rur osłonowych DN 80 x 150 mm - 2 szt. Na 1 kpl. podpór składa się zestaw 8 elementów typu BR wys. 25 mm.
	{Odcinek nr 2} 20,0

	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej D-90 mm - wykopy umocnione.
	{Zadanie 1 węzły P2, S2a, S3c} 3

	Pozycja: Kształtki PE SDR 17 na rurociągach PE 100-RC o śr. zewn. rury D-90 mm. Redukcja 90/75 mm PN10.
	{Zadanie 1 węzeł S3c} 1

	Pozycja: Kształtki PE SDR 17 na rurociągach PE 100-RC o śr. zewn. rury D-90 mm. Łuk 90st. SDR-17, PN10.
	{Zadanie 1 węzeł ZP2a} 1
	{Zadanie 2 węzeł ZP2b} 1

	Pozycja: Studzienka kanalizacyjna rozprężna z PP D-1000 /90 PE / 200 KG mm. W skład studni wchodzi: kineta rozprężna z podtopionym wylotem, stożek redukcyjny D1000/600 mm, pierścień odciążający żelbetowy pod właz żeliwny, właz kanałowy klasy D400 fi 600 mm, wentylowany, ryglowany. Pod włazem zamontowany filtr antyodorowy o czasie pracy 2-4 lat. (Nakłady robocizny i sprzętu zwiększono 2,5x w stosunku do normy stanowiącej podstawę analogu).
	{Zadanie 1 węzły S2a, S3c} 2

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej D-90 mm. Założono stosowanie rur PE ze zwoju dla wykonywania kanałów w wykopach i przewiertach sterowanych, natomiast w rurach osłonowych stalowych założono stosowanie rur w sztangach.
	{Węzeł P2} 1
	{Węzeł ZP2a} 2
	{Przewiert sterowany i wykop między ZP2a-rurą osłonową} 2
	{Kanał w rurze osłonowej stalowej L=20,0 m} 1
	{Węzeł ZP2b} 2
	{Kanał w wykopie między ZP2b-S2a} 0
	{Węzeł S2a} 1


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE DLA KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH 
	Pozycja: Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=200x5,9 mm, SN8 ze ścianką litą, montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Kanały układane w wykopach umocnionych.
	{Lc rur PVC D-200} 116,02
	{L w rurach osłonowych} - 16,0

	Pozycja: Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=160x4,7 mm, SN8 ze ścianką litą, montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Kanały (odgałęzienia boczne szt. 8 do granic posesji) układane w wykopach umocnionych.
	{Lc rur PVC D-160} 23,62

	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych z osadzaniem rur stalowych Dz=323,9 x 8,8 mm w gruntach kat. III-IV.
	{Odcinek nr 1} 16,0

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC-U D-200 mm w rurach ochronnych. Montaż podpór ślizgowych typu L h=40 mm - 14 kpl. oraz manszet do zamykania rur osłonowych DN 200 x 300 mm - 2 szt. Na 1 kpl. podpór składa się zestaw 10 elementów typu L wys. 40 mm.
	{Odcinek nr 1} 16,0

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione. Montaż trójników skośnych 45 st. redukcyjnych PVC 200/160 mm dla odgałęzień bocznych.
	4 {odgałęzienia}

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż łuków 45 st. PVC 160 mm dla odgałęzień bocznych.
	3 {odgałęzienia} * 2 {łuki}
	1 {odgałęzienie} * 1 {łuk}

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż trójników skośnych 45 st. PVC 160 mm dla przepadów przy studniach - studnia S2b.
	1

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż kolan 87,5st. PVC 160 mm dla przepadów przy studniach - studnia S2b.
	1

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż kolan 45st. PVC 160 mm dla przepadów przy studniach  - studnia S2b.
	1

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż nasuwki PVC 160 mm dla przepadów przy studniach  - studnia S2b.
	1

	Pozycja: Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=160x4,7 mm, SN8 ze ścianką litą, montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Dodatkowy odcinek do wykonania przełączenia istn. kanału przy studni S2c1 po likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1.
	3,0

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż kolan 45st. PVC 160 mm. Dodatkowe kształtki do wykonania przełączenia istn. kanału przy studni S2c1 po likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1.
	1

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż nasuwki PVC 160 mm. Dodatkowe kształtki do wykonania przełączenia istn. kanału przy studni S2c1 po likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1.
	1

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż prostek kielichowych PVC 160 mm dla odgałęzień bocznych i przepadów przy studniach.
	{Dla odgałęzień bocznych} 3
	{Dla przepadów przy studniach} 1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m. Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki gumowe zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni płytą pokrywową posadowioną na pierścieniu odciążającym. Właz kanałowy żeliwny wentylowany z pokrywą śred. 600 mm o nośności 40T przykręcaną z wypełnieniem betonowym.
	2

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie. Korekta nakładów z pozycji jak wyżej za każde 0.5 m różnicy głębokości.
	Wyliczenie różnicy wysokości = (średnia wysokość studni - kosztorysowana wysokość studni z pozycji jak wyżej) / 0,5
	{H1} (2,23 + 1,65 - 2 * 3,0) / 0,5

	Pozycja: Studnie z prefabrykowanych elementów PP. Studnia posiada kinetę przepływową D-200 mm z osadzonymi regulowanymi króćcami wlotowym i wylotowym. Zakres regulacji 45-75 st. Pomiędzy kinetą, rurą trzonową i teleskopem osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym ryglowanym o nośności 40T. Studnia o średnicy D-425 mm, Hmax=2,50m.
	2

	Pozycja: Studnie z prefabrykowanych elementów PP. Studnia posiada kinetę przepływową D-160 mm z osadzonymi regulowanymi króćcami wlotowym i wylotowym. Zakres regulacji 0-15 st. Pomiędzy kinetą, rurą trzonową i teleskopem osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym ryglowanym o nośności 40T. Studnia o średnicy D-425 mm, Hmax=2,50m.
	1

	Pozycja: Studnie z prefabrykowanych elementów PP. Studnia posiada kinetę połączeniową typ T, D-200 mm z dopływem prawym D-160 mm (ewentualnie z dopływem D-200 mm + redukcją 200/160 mm), z osadzonymi regulowanymi króćcami wlotowym i wylotowym. Zakres regulacji 0-15 st. Pomiędzy kinetą, rurą trzonową i teleskopem osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym ryglowanym o nośności 40T. Studnia o średnicy D-425 mm, Hmax=2,50m.
	2

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym. W celu włączenia projektowanych kanałów do istniejących studni kanalizacyjnych betonowych.
	1 {ściana} * 15 {cm} * 1 {włączenia do studni S01}
	1 {ściana} * 15 {cm} * 1 {włączenie do studni S02}

	Pozycja: Koszt szczelnych przejść (tulei ochronnych) dla rur PVC D-200 mm L=240 mm do osadzenia w ścianach studni / pompowni oraz koszt montażu kanałów PVC D-200 mm w tulejach ochronnych.
	{Szczelne przejścia dla kanałów D-200 mm w istn. studni S01} 1
	{Szczelne przejścia dla kanałów D-200 mm w proj. pompowni P2} 1
	{Szczelne przejście dla kanału D-200 mm w istn. studni S02} 1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm. Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o długości L=200 m. Próba szczelności odgałęzień bocznych wykonywana łącznie z próbą kanałów głównych.
	(poz.39 + poz.40 + poz.42) / 200


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW
	Pozycja: Dostawa, montaż i rozruch kompletnej przepompowni sieciowej oznaczonej jako P2. Obudowa pompowni wykonana z elementów betonowych lub żelbetowych średnicy wewn. D=1,20 m. Głębokość wewnętrzna pompowni H = 2,75 m. Wyposażenie między innymi: 2 szt. pomp zatapialnych o mocy 1,5 kW, 400V każda. Armatura DN 65 mm, układ przepłukiwania rurociągu tłocznego, sterowanie, monitorowanie pracy pompowni z przekazywaniem danych do centrali, drabinka złazowa, właz D 800 mm klasy D-400, wentylacja, filtry antyodorowe. Wszelkie parametry i wyposażenie zgodne z dokumentacją projektową oraz STWiOR.
	1


	Dział:ZASILANIE ENERGETYCZNE DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW
	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	3,5 {dla pompowni P2}

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	poz.62

	Pozycja: Układanie rur typu AROT DVK ochronnych z PCW o średnicy 50 mm w wykopie dla podziemnych instalacji kablowych
	3,5 {dla pompowni P2}

	Pozycja: Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rurach ochronnych AROT DVK 50 mm. Kable YKY 4x 10 mm2.
	3,5 * 1,03 {dla pompowni P2}

	Pozycja: Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w budowlach z mocowaniem. Kable YKY 4x 10 mm2. Dodatkowe długości kabli w pompowniach oraz przy ZKP.
	2,0 + 1,0 {dla pompowni P2}

	Pozycja: Oznakowanie trasy kabli energetycznych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.
	poz.62


	Dział:ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej wibroprasowanej.
	26,55 * 2,0 {m} {chodnik w obrębie węzłów Zp2b-S2a}
	8,0 * 1,45 {m} {chodnik od węzła S2a do granicy dz.1123/13}

	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka betonowa w 90% z odzysku.
	poz.68

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	12 * 2,0 {m} {chodnik na skrzyżowaniu ul. Polańskiej i Krakowskiej}

	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty w pasach węższych niż 2.5 m, obok pasów jezdnych o natężeniu ruchu 76-130 pojazdów na godzinę. Kostka kamienna w 90% z odzysku.
	poz.70

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 100x50x7 cm na podsypce piaskowej. Nawierzchnie w ul. Cichej i ul. bez nazwy.
	(7,0 + 3,9 + 28,6 + 59,5) * 3,0 {m} {nawierzchnie wzdłuż kanałów D200 mm}
	(1,95 + 2,15 + 1,75 + 2,25 + 0,9 + 2,0 + 1,35) * 2,0 {m} {nawierzchnie wzdłuż kanałów D160 mm}

	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych 100x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Płyty betonowe drogowe w 90% z odzysku.
	poz.72

	Pozycja: Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
	2 {szt.} * 1 {m} {ul. Piekarska}
	2 {szt.} * 1 {m} {ul. Polańska}

	Pozycja: Odtworzenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki w 75% z odzysku.
	poz.74

	Pozycja: Dowóz piasku na budowę samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km. Kruszywo dla wykonania podbudowy nawierzchni i chodników. Koszt materiału został ujęty w ww. pozycjach na odtworzenie nawierzchni.
	0,0788 * 64,7 {chodniki z kostki betonowej}
	0,1133 * 24,0 {nawierzchnie z kostki kamiennej}
	0,0629 * 321,7 {nawierzchnie z płyt betonowych 100x50x7cm}
	0,0127 * 4,0 {krawężniki}

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę.
	2,45 * 2,0 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 18 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę.
	poz.77 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Odpady po rozebraniu konstrukcji nawierzchni.
	V = długość nawierzchni * grubość nawierzchni * szerokość rozbiórki nawierzchni * 1,2 dodatkowa objętość kruszywa w stanie luźnym
	2,45 * 0,30 * 2,0 * 1,2 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę.
	poz.78 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

	Pozycja: Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarką 2500 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km z załadunkiem gotową mieszanką z betoniarki przeciwbieżnej 1000 dm3
	poz.80 * 0,1827

	Pozycja: Dodatek do tablicy 1503 za każde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej. Transport dalsze 4,5 km.
Krotność = 9
	poz.81 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę.
	poz.77 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę.
	poz.77 {Odcinek w ul. Piekarskiej}

	Pozycja: Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t
	poz.83 * 0,12 * 2,8 {T/m3}

	Pozycja: Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km. Transport dalsze 4,5 km
Krotność = 9
	poz.85

	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Naprawa nawierzchni ziemnej w ul. Cichej.
	{L*B}  14,0 {dł.} * 3,0 {szer.}

	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie. Naprawa nawierzchni ziemnej w ul. Cichej.
	{L*B}  14,0 {dł.} * 3,0 {szer.}


	Dział:POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu do 4.0 m
	5 {kable energetyczne}
	6 {kable teletechniczne}

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu do 4.0 m. Zabezpieczenie istniejących sieci gazowych i wodociągowych D 18-110 mm oraz kanałów deszczowych D 50 i D 400 mm.
	5 {sieć gazowa i przyłącza sieci gazowej D 18-40 mm}
	7 {sieć wodociągowa i przyłącza sieci wodociągowej D 32-110 mm}
	1 {kanał deszczowy D 400 mm}
	1 {kanał deszczowy D 50 mm}

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	poz.89

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m.
	poz.90

	Pozycja: Oznakowanie trasy kabli energetycznych i teletechnicznych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.
	11 {szt} * 2 {m}

	Pozycja: Oznakowanie trasy sieci wodociągowych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.
	7 {szt} * 2 {m}

	Pozycja: Oznakowanie trasy sieci gazowych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.
	5 {szt} * 2 {m}

	Pozycja: Inspekcja TV wykonanych kanałow sanitarnych kamerą do małych średnic (bez czyszczenia rurociągów) wraz z raportem, w formie papierowej i elektronicznej (np. na płycie DVD).
	{kanały grawitacyjne D200} 116,02 {m}
	{kanały grawitacyjne D160} 23,62 {m}



	Formularz Kalkulacji Kosztorysu
	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Sporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu, oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie dojazdu do działek i obiektów zlokalizowanych wzdłuż pasa robót. 
	Pozycja:Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego). 
	Pozycja:Opróżnienie zbiornika na ścieki wraz z wywozem nieczystości. Dodatkowo zmycie wnętrza zbiornika myjką wysokociśnieniową wraz z opróżnieniem pozostałości po myciu. Roboty w ramach likwidacji istn. szamba na dz.1061/4 i 1057/1 - przygotowanie do zasypania zbiornika piaskiem. 
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie obsługi geodezyjnej dla potrzeb budowy kanałów, pompowni, kabli podziemnych oraz umocnienia i ogrodzenia terenu wokół pompowni wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu. 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	Dział:ROBOTY ZIEMNE DLA KANAŁÓW TŁOCZNYCH I POMPOWNI ŚCIEKÓW
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Roboty ziemne dla rurociągów, studni i pompowni P2 wykonywane w 80% sprzętem mechanicznym. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięta zostanie warstwa ziemi urodzajnej oraz istniejące warstwy nawierzchni. 
	Pozycja:Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m. Roboty ziemne dla rurociągów, studni i pompowni P2. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięta zostanie warstwa ziemi urodzajnej oraz istniejące warstwy nawierzchni. Ręcznie 20% całości wykopów. 
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie z pozycji jak wyżej. 
	Pozycja:Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. Transport urobku wydobytego z wykopów jak wyżej na dalsze 4 km.
Krotność = 8 
	Pozycja:Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m). 
	Pozycja:Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. 2,5 m). Poszerzenia wykopów liniowych w obrębie studni i komór przewiertowych. 
	Pozycja:Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką 
	Pozycja:Zakup piasku oraz jego dowóz na budowę samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km. Kruszywo do zasypania wykopów na odcinkach z całkowitą wymianą gruntu. 
	Pozycja:Zakup w zakładzie betoniarskim suchego betonu oraz jego dowóz na budowę samochodem mieszarką 2500 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 5 km. Mieszanka dla wykonania podłoża wzmocnionego pod przepompownie ścieków. 
	Pozycja:Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości do 20 cm. Objętość pojedynczego elementu ponad 0.5 do 1.0 m3. Wykonanie podłoża z suchego betonu na dnie wykopu pod przepompownię P2. 
	Pozycja:Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu I-II) - piasek dowożony z zewnątrz transportowany w miejsce zasypania wykopów. Nakłady normy ujęte do wyceny kosztów zasypywania wykopów pod kanały tłoczne. 
	Pozycja:Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h. Nakłady normy ujęte do wyceny kosztów zagęszczania gruntu w wykopach pod kanały tłoczne. 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZIEMNE DLA KANAŁÓW TŁOCZNYCH I POMPOWNI ŚCIEKÓW

	Dział:ROBOTY ZIEMNE DLA KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Roboty ziemne dla kanałów i studni wykonywane w 80% sprzętem mechanicznym. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięte zostaną istniejące warstwy nawierzchni. 
	Pozycja:Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m. Roboty ziemne dla kanałów i studni. Założono, że przed wykonywaniem wykopów usunięte zostaną istniejące warstwy nawierzchni. Ręcznie 20% całości wykopów. 
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie z pozycji jak wyżej. 
	Pozycja:Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. Transport urobku wydobytego z wykopów jak wyżej na dalsze 4 km.
Krotność = 8 
	Pozycja:Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m). 
	Pozycja:Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. 2,5 m). Poszerzenia wykopów liniowych w obrębie studni. 
	Pozycja:Zakup piasku oraz jego dowóz na budowę samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km. Kruszywo do zasypania wykopów na odcinkach z całkowitą wymianą gruntu. Założono wykonywanie zasypu wykopów do wysokości dolnych warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni. Dodatkowo kruszywo do zasypania istniejącego zbiornika na ścieki w ramach likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1. 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m. Ręczne wykonywanie podsypki gr. 15 cm oraz obsypki kanału na wys. 30 cm ponad wierzch rur. 
	Pozycja:Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu I-II) - piasek dowożony z zewnątrz transportowany w miejsce zasypania wykopów. Nakłady normy ujęte do wyceny kosztów zasypywania wykopów pod kanały grawitacyjne powyżej obsypki rur. Założono wykonywanie zasypu wykopów do wysokości dolnych warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni. 
	Pozycja:Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h. Nakłady normy ujęte do wyceny kosztów zagęszczania gruntu w wykopach pod kanały tłoczne. 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ZIEMNE DLA KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH

	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja:Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 6 m 
	Pozycja:Pompowanie wody zestawem próżniowo-pompowym o wydajności Q  10,0 m3/h. Założono zgodnie z dokumentacją, że przewidywany czas odwadniania w celu zrealizowania całego zakresu robót ziemnych i montażowych wyniesie po 7 dni roboczych dla każdej z pompowni. 
	Dział razem: Razem dział: = ODWODNIENIE WYKOPÓW

	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE DLA KANAŁÓW TŁOCZNYCH
	Pozycja:Montaż rurociągów tłocznych z rur dwuwarstwowych wzmocnionych PE TYTAN 100-RC SDR - 17 (PN 10) 90x5,4 mm. Kanały układane w wykopach umocnionych. Wycena materiału, robocizny i sprzętu do montażu kanałów tłocznych. Nakłady na wykonanie przewiertów sterowanych ujęto w pozycji jak niżej. 
	Pozycja:Przewiert sterowany rurą PEHD D-90 mm w gruntach kat. III-IV. Koszt wykonania wierceń bez kosztów rur. 
	Pozycja:Montaż rurociągów tłocznych z rur dwuwarstwowych wzmocnionych PE TYTAN 100-RC SDR - 17 (PN 10) 75x4,5 mm. Kanały układane w wykopach umocnionych. Wycena materiału, robocizny i sprzętu do montażu kanałów tłocznych. 
	Pozycja:Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych z osadzaniem rur stalowych Dz=168,3 x 8,0 mm w gruntach kat. III-IV. 
	Pozycja:Przeciąganie rurociągów przewodowych PE D-90 mm w rurach ochronnych. Montaż podpór ślizgowych typu BR h=25 mm - 16 kpl. oraz manszet do zamykania rur osłonowych DN 80 x 150 mm - 2 szt. Na 1 kpl. podpór składa się zestaw 8 elementów typu BR wys. 25 mm. 
	Pozycja:Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej D-90 mm - wykopy umocnione. 
	Pozycja:Kształtki PE SDR 17 na rurociągach PE 100-RC o śr. zewn. rury D-90 mm. Redukcja 90/75 mm PN10. 
	Pozycja:Kształtki PE SDR 17 na rurociągach PE 100-RC o śr. zewn. rury D-90 mm. Łuk 90st. SDR-17, PN10. 
	Pozycja:Studzienka kanalizacyjna rozprężna z PP D-1000 /90 PE / 200 KG mm. W skład studni wchodzi: kineta rozprężna z podtopionym wylotem, stożek redukcyjny D1000/600 mm, pierścień odciążający żelbetowy pod właz żeliwny, właz kanałowy klasy D400 fi 600 mm, wentylowany, ryglowany. Pod włazem zamontowany filtr antyodorowy o czasie pracy 2-4 lat. (Nakłady robocizny i sprzętu zwiększono 2,5x w stosunku do normy stanowiącej podstawę analogu). 
	Pozycja:Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej D-90 mm. Założono stosowanie rur PE ze zwoju dla wykonywania kanałów w wykopach i przewiertach sterowanych, natomiast w rurach osłonowych stalowych założono stosowanie rur w sztangach. 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY MONTAŻOWE DLA KANAŁÓW TŁOCZNYCH

	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE DLA KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH 
	Pozycja:Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=200x5,9 mm, SN8 ze ścianką litą, montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Kanały układane w wykopach umocnionych. 
	Pozycja:Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=160x4,7 mm, SN8 ze ścianką litą, montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Kanały (odgałęzienia boczne szt. 8 do granic posesji) układane w wykopach umocnionych. 
	Pozycja:Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych z osadzaniem rur stalowych Dz=323,9 x 8,8 mm w gruntach kat. III-IV. 
	Pozycja:Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC-U D-200 mm w rurach ochronnych. Montaż podpór ślizgowych typu L h=40 mm - 14 kpl. oraz manszet do zamykania rur osłonowych DN 200 x 300 mm - 2 szt. Na 1 kpl. podpór składa się zestaw 10 elementów typu L wys. 40 mm. 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione. Montaż trójników skośnych 45 st. redukcyjnych PVC 200/160 mm dla odgałęzień bocznych. 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż łuków 45 st. PVC 160 mm dla odgałęzień bocznych. 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż trójników skośnych 45 st. PVC 160 mm dla przepadów przy studniach - studnia S2b. 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż kolan 87,5st. PVC 160 mm dla przepadów przy studniach - studnia S2b. 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż kolan 45st. PVC 160 mm dla przepadów przy studniach  - studnia S2b. 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż nasuwki PVC 160 mm dla przepadów przy studniach  - studnia S2b. 
	Pozycja:Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=160x4,7 mm, SN8 ze ścianką litą, montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Dodatkowy odcinek do wykonania przełączenia istn. kanału przy studni S2c1 po likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1. 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż kolan 45st. PVC 160 mm. Dodatkowe kształtki do wykonania przełączenia istn. kanału przy studni S2c1 po likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1. 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż nasuwki PVC 160 mm. Dodatkowe kształtki do wykonania przełączenia istn. kanału przy studni S2c1 po likwidacji szamba na dz.1061/4 i 1057/1. 
	Pozycja:Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione. Montaż prostek kielichowych PVC 160 mm dla odgałęzień bocznych i przepadów przy studniach. 
	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m. Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki gumowe zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni płytą pokrywową posadowioną na pierścieniu odciążającym. Właz kanałowy żeliwny wentylowany z pokrywą śred. 600 mm o nośności 40T przykręcaną z wypełnieniem betonowym. 
	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie. Korekta nakładów z pozycji jak wyżej za każde 0.5 m różnicy głębokości. 
	Pozycja:Studnie z prefabrykowanych elementów PP. Studnia posiada kinetę przepływową D-200 mm z osadzonymi regulowanymi króćcami wlotowym i wylotowym. Zakres regulacji 45-75 st. Pomiędzy kinetą, rurą trzonową i teleskopem osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym ryglowanym o nośności 40T. Studnia o średnicy D-425 mm, Hmax=2,50m. 
	Pozycja:Studnie z prefabrykowanych elementów PP. Studnia posiada kinetę przepływową D-160 mm z osadzonymi regulowanymi króćcami wlotowym i wylotowym. Zakres regulacji 0-15 st. Pomiędzy kinetą, rurą trzonową i teleskopem osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym ryglowanym o nośności 40T. Studnia o średnicy D-425 mm, Hmax=2,50m. 
	Pozycja:Studnie z prefabrykowanych elementów PP. Studnia posiada kinetę połączeniową typ T, D-200 mm z dopływem prawym D-160 mm (ewentualnie z dopływem D-200 mm + redukcją 200/160 mm), z osadzonymi regulowanymi króćcami wlotowym i wylotowym. Zakres regulacji 0-15 st. Pomiędzy kinetą, rurą trzonową i teleskopem osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym ryglowanym o nośności 40T. Studnia o średnicy D-425 mm, Hmax=2,50m. 
	Pozycja:Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym. W celu włączenia projektowanych kanałów do istniejących studni kanalizacyjnych betonowych. 
	Pozycja:Koszt szczelnych przejść (tulei ochronnych) dla rur PVC D-200 mm L=240 mm do osadzenia w ścianach studni / pompowni oraz koszt montażu kanałów PVC D-200 mm w tulejach ochronnych. 
	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm. Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o długości L=200 m. Próba szczelności odgałęzień bocznych wykonywana łącznie z próbą kanałów głównych. 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY MONTAŻOWE DLA KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH 

	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW
	Pozycja:Dostawa, montaż i rozruch kompletnej przepompowni sieciowej oznaczonej jako P2. Obudowa pompowni wykonana z elementów betonowych lub żelbetowych średnicy wewn. D=1,20 m. Głębokość wewnętrzna pompowni H = 2,75 m. Wyposażenie między innymi: 2 szt. pomp zatapialnych o mocy 1,5 kW, 400V każda. Armatura DN 65 mm, układ przepłukiwania rurociągu tłocznego, sterowanie, monitorowanie pracy pompowni z przekazywaniem danych do centrali, drabinka złazowa, właz D 800 mm klasy D-400, wentylacja, filtry antyodorowe. Wszelkie parametry i wyposażenie zgodne z dokumentacją projektową oraz STWiOR. 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY MONTAŻOWE DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW

	Dział:ZASILANIE ENERGETYCZNE DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW
	Pozycja:Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 
	Pozycja:Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 
	Pozycja:Układanie rur typu AROT DVK ochronnych z PCW o średnicy 50 mm w wykopie dla podziemnych instalacji kablowych 
	Pozycja:Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rurach ochronnych AROT DVK 50 mm. Kable YKY 4x 10 mm2. 
	Pozycja:Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w budowlach z mocowaniem. Kable YKY 4x 10 mm2. Dodatkowe długości kabli w pompowniach oraz przy ZKP. 
	Pozycja:Oznakowanie trasy kabli energetycznych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego. 
	Dział razem: Razem dział: = ZASILANIE ENERGETYCZNE DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW

	Dział:ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej wibroprasowanej. 
	Pozycja:Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka betonowa w 90% z odzysku. 
	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	Pozycja:Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty w pasach węższych niż 2.5 m, obok pasów jezdnych o natężeniu ruchu 76-130 pojazdów na godzinę. Kostka kamienna w 90% z odzysku. 
	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 100x50x7 cm na podsypce piaskowej. Nawierzchnie w ul. Cichej i ul. bez nazwy. 
	Pozycja:Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych 100x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Płyty betonowe drogowe w 90% z odzysku. 
	Pozycja:Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
	Pozycja:Odtworzenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki w 75% z odzysku. 
	Pozycja:Dowóz piasku na budowę samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km. Kruszywo dla wykonania podbudowy nawierzchni i chodników. Koszt materiału został ujęty w ww. pozycjach na odtworzenie nawierzchni. 
	Pozycja:Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę. 
	Pozycja:Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 18 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę. 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Odpady po rozebraniu konstrukcji nawierzchni. 
	Pozycja:Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę. 
	Pozycja:Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarką 2500 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km z załadunkiem gotową mieszanką z betoniarki przeciwbieżnej 1000 dm3 
	Pozycja:Dodatek do tablicy 1503 za każde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej. Transport dalsze 4,5 km.
Krotność = 9 
	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę. 
	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm. Roboty obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch samochodowy 76-130 pojazdów na godzinę. 
	Pozycja:Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t 
	Pozycja:Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km. Transport dalsze 4,5 km
Krotność = 9 
	Pozycja:Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Naprawa nawierzchni ziemnej w ul. Cichej. 
	Pozycja:Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie. Naprawa nawierzchni ziemnej w ul. Cichej. 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

	Dział:POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
	Pozycja:Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu do 4.0 m 
	Pozycja:Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu do 4.0 m. Zabezpieczenie istniejących sieci gazowych i wodociągowych D 18-110 mm oraz kanałów deszczowych D 50 i D 400 mm. 
	Pozycja:Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m 
	Pozycja:Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m. 
	Pozycja:Oznakowanie trasy kabli energetycznych i teletechnicznych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego. 
	Pozycja:Oznakowanie trasy sieci wodociągowych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego. 
	Pozycja:Oznakowanie trasy sieci gazowych ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego. 
	Pozycja:Inspekcja TV wykonanych kanałow sanitarnych kamerą do małych średnic (bez czyszczenia rurociągów) wraz z raportem, w formie papierowej i elektronicznej (np. na płycie DVD). 
	Dział razem: Razem dział: = POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
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