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- 45000000-7: Roboty budowlane 
2. Grupa robót budowlanych: 

- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

3. Klasa robót budowlanych: 
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 
4. Kategoria robót budowlanych: 

- 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
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Zawartość: 
- Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 
- Przedmiar robót część I - sieć wodociągowa rozdzielcza 
- Przedmiar robót część II – sieć kanalizacyjna sanitarna 
- Przedmiar robót część III – zasilanie energetyczne przepompowni 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

"Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną  
przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie" 

 

ETAP I 
 
 

Planowane przedsięwzięcie w zakresie branży sanitarnej zakłada wykonanie sieci wodociągowej 
rozdzielczej, grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przepompownią ścieków 
i rurociągiem tłocznym mającym na celu odprowadzanie powstających na tym terenie ścieków bytowych 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W zakresie branży elektrycznej inwestycja obejmuje wykonanie 
przyłącza energetycznego do przepompowni P-1K. 

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się podłączenie projektowanej sieci 
wodociągowej rozdzielczej do istniejącej sieci wodociągowej w110 w rejonie skrzyżowania ulicy 
Krasickiego i Stawowej (działka nr 863) w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako 
węzeł W1. Ze względu na istniejący układ wysokościowy na terenie objętym uzbrojeniem wydzielono 
jedną zasadniczą zlewnię ścieków bytowych, które zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
w ulicy Krasickiego. Zlewnia obejmuje kolektory grawitacyjne sieciowe z rur Ø200mm PVC-U 
oznaczone KS-1, KS-1.1, KS-1.1.1 ciążące do projektowanej przepompowni ścieków P-1K 
zlokalizowanej na działce nr 819/26, skąd zebrane ścieki przepompowywane będą rurociągiem tłocznym 
RT-1 oraz kolektor grawitacyjny KS-2 i przyłączy do istniejącego kolektora sanitarnego (Sp47, Sp48). 

 

W ramach etapu I realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej 
rozdzielczej obejmuje wykonanie wodociągu KW-1 na odcinku od węzła W1 do trójnika t2 oraz całość 
wodociągów KW-1.1,  KW-1.2 i KW-1.3 (oznaczenia rurociągów zgodnie z dokumentacją projektową). 

Zakres rzeczowy wykonania sieci wodociągowej rozdzielczej w etapie I obejmuje: 
- rurociąg sieciowy z rur ciśnieniowych PVC-U  

do wody PN10 SDR26 o średnicy Ø110x4,2mm (DN100) - 516,5 m 
- rurociąg podłączenia hydrantów z rur ciśnieniowych PVC-U  

do wody PN10 SDR21 o średnicy Ø90x4,3mm (DN80) - 11,0 m 
- hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą - 6 kpl. 
- zasuwy klinowe kołnierzowe DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 8 kpl. 
- nawiertka do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz32mm  

wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną  - 25 kpl. 
- rurociąg przyłączy (25 szt.) z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5  - 174,5 m 

 

W ramach etapu I realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej 
w zakresie budowy fragmentu kolektora KS-1 (odcinek KP-1K ÷ Sk1), całość kolektorów KS-1.1.1, KS-2 
i przyłączy do istniejącego kolektora sanitarnego (Sp47, Sp48) oraz przepompowni P-1K 
wraz z rurociągiem tłocznym RT-1, zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu. 

Zakres rzeczowy wykonania sieci kanalizacyjnej przewidziany do realizacji w etapie I obejmuje: 
- kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø200mm PVC-U  - 268,0 m 
- studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1200mm betonowe  - 13 szt. 
- kanały grawitacyjne przyłączy (22 szt.) z rur Ø160mm PVC-U  - 122,0 m 
- studzienki przyłączeniowe Ø425mm z tworzywa sztucznego - 22 szt. 
- kompletnej przepompowni ścieków P-1K (komora pomp KP-1K + komora zasuw KZ-1K)  

z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu  - 1 kpl.; 
- zasilania energetycznego do pompowni sieciowej P-1K  - 1 kpl.; 
- rurociągu tłocznego RT1 z przepompowni sieciowej P-1K o długości łącznej  - 183,0m  

z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicach: 
- 90x5,4mm (przewód główny)   - 178,0m 
- 125x7,4mm (odcinek rozprężny)  - 5,0m 

 



Wykopy pod rurociągi i zbiorniki (poza odcinkami przewidzianymi do wykonania bezwykopowo) 

należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń. Wykopy przewiduje się

wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania. Przewiduje się

wykorzystanie części gruntu rodzimego piaszczystego do zasypywania wykopów, dlatego planuje się

tymczasowe składowanie urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu zostanie 

zagospodarowany przez Inwestora. 

Wykopy pod zbiorniki pompowni, studnie oraz rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych 

umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych 

rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu oraz gabarytów 

zbiorników zgodnie z wymogami technicznymi i BHP. 

Zaprojektowano posadowienie zbiorników pompowni i studni betonowych na płytach betonowych 

grubości 0,25m z betonu B15 oraz studni na płytach betonowych grubości 0,15m z betonu B15 wylanych 

na gruncie rodzimym. 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej wyrobionej na kąt 90
o
 o grubości 20cm. Zasypkę

rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym 

piaskiem), ubijanym warstwami co 10-15cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem 

ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. 

Wykopy zlokalizowane w pasie dróg publicznych (ul. Krasickiego - działka nr 887 i ul. Stawowa - 

działka nr 863) zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym lub rodzimym bez kamieni tak, 

aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,02, natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych 

w obszarze pozostałych dróg gruntowych prowadzić gruntem rodzimym bez kamieni.  

Odtworzenie nawierzchni dróg publicznych i wewnętrznych do stanu pierwotnego zgodnie 

z warunkami zarządcy dróg oraz dokumentacją projektową. Na terenach zielonych (poza pasem 

drogowym) odtworzyć warstwę humusu. 



PRZEDMIAR ROBÓT
ETAP I 

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Uzbrojenie w sieć wodociągową  
i kanalizację sanitarną przewidzianych  

pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie  
ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie  

CZĘŚĆ I 

SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA 



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do

Sie� wodoci�gowa_ul. Krasickiego i Stawowa w Prószkowie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 ROBOTY ZIEMNE 2 8
3 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� WODOCI�GOWA 9 28
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE 29 40

- 1 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Sie� wodoci�gowa_ul. Krasickiego i Stawowa w Prószkowie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodoci�-
gowej wraz z inwentaryzacj� powykonawcz� (analogia).
0.001*(516.50+11.00+140.50)

km

0.68 km 0.68
RAZEM 0.68

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNNR 1
0307-06

ST-00.02 Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykop r�czny 20% pod sie� wo-
doci�gow�  w cenie uj�� koszt ewentualnego odwodnienia wykopu
0.20*(1.00*1.80*656.00)

m3

236.16 m3 236.16
RAZEM 236.16

3
d.2

KNNR 1
0210-03

ST-00.02 Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�-
biernymi o poj.ły�ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 80% pod kolektor sani-
tarny w cenie uj�� koszt ewentualnego odwodnienia wykopu. 
0.80*(1.00*1.80*656.00)

m3

944.64 m3 944.64
RAZEM 944.64

4
d.2

KNR 2-01
0322-01

ST-00.02 Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o gł�bok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1.2m)
2*1.80*656.00

m2

2361.60 m2 2361.60
RAZEM 2361.60

5
d.2

KNNR 1
0207-03

ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.ły�ki 0.60 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl. do
7 km sam.samowyład. - załadunek i wywoz nadmiaru gruntu. W cenie
uwzgledni� koszt składowania urobku na składowisku odpadów
1.00*0.60*656.00

m3

393.60 m3 393.60
RAZEM 393.60

6
d.2

KNNR 1
0318-03

ST-00.02 Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III
(współczynnik zag�szczenia Is=1,00) - analogia - zasypanie gruntem rodzi-
mym r�czne 20% wykopu po wykonanych robotach monta�owych
0.20*(236.16+944.64-393.60)

m3

157.44 m3 157.44
RAZEM 157.44

7
d.2

KNNR 1
0406-01

ST-00.02 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo�rednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II - analogia - zasypanie mechanicz-
ne gruntem rodzimym 80% wykopu po wykonanych robotach monta�owych.
0.80*(236.16+944.64-393.60)

m3

629.76 m3 629.76
RAZEM 629.76

8
d.2

KNNR 1
0408-01

ST-00.02 Zag�szczanie nasypów z gruntu spoistego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
(współczynnik zag�szczenia Is=1,00)
154.56+618.24

m3

772.80 m3 772.80
RAZEM 772.80

3 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� WODOCI�GOWA
9

d.3
KNNR 4
1411-02

ST-00.02 Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
pod kanały - w cenie uwzgl�dni� zakup i dowóz piasku
0.20*1.00*656.00

m3

131.20 m3 131.20
RAZEM 131.20

10
d.3

KNNR 4
1411-04

ST-00.02 Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka
kanałów - w cenie uwzgl�dni� zakup i dowóz piasku
0.40*1.00*656.00

m3

262.40 m3 262.40
RAZEM 262.40

11
d.3

KNR 2-18
0108-03

ST-00.07 Sieci wodoci�gowe w miastach - ruroci�gi z polichlorku winylu PCV-U
ci�nie-niowe o �r.zewn. 110 mm - wykopy umocnione nawodnione. Rura PN
10 SDR26 fi 110/4,2 mm
516.50-12.00

m

504.50 m 504.50
RAZEM 504.50

12
d.3

KNR 2-18
0108-02

ST-00.07 Sieci wodoci�gowe w miastach - ruroci�gi z polichlorku winylu (PCW) ci�-
nieniowe o �r.zewn. 90 mm. Rura SDR21 PN10 fi 90 mm/4,3 mm

m

11.00 m 11.00
RAZEM 11.00

13
d.3

KNR 2-18
0109-01

ST-00.07 Sieci wodoci�gowe w miastach - ruroci�gi z polietylenu niskoci�nieniowego
(PE) ł�czone metod� zgrzewania o �r.zewn. 40 mm. Rura PE 80 SDR 17,6
32x2,3 mm

m

174.50 m 174.50
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 174.50
14

d.3
KNR 2-18
0305-03

ST-00.07 Zasuwy kołnierzowe typu E DN100 - mi�kkouszczelniaj�ca zasuwa klinowa
z �eliwa sferoidalnego z obudow� i skrzynk� uliczn�

kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

15
d.3

KNR 2-18
0112-03

ST-00.07 Sieci wodoci�gowe w miastach - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o
�r.nom. 100 mm - trójnik �eliwny DN 100

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

16
d.3

KNR 2-18
0112-03

ST-00.07 Sieci wodoci�gowe w miastach - kształtki �eliwne ci�nieniowe kolnierzowe o
�r.nom. 100 mm - czwórnik �eliwny DN100

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.3

KNR 2-18
0315-03

ST-00.07 Hydranty po�arowe nadziemne o �r. 80 mm kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

18
d.3

KNR 2-18
0112-02

ST-00.07 Sieci wodoci�gowe w miastach - kształtki �eliwne ci�nieniowe kolnierzowe.
Trójnik �eliwny kołnierzowy redukcyjny DN 100/80

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

19
d.3

KNR 2-18
0112-02

ST-00.07 Sieci wodoci�gowe w miastach - kształtki �eliwne ci�nieniowe kolnierzowe.
Zw��ka �eliwna redukcyjna kołnierzowa DN 100/80

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

20
d.3

KNR 2-18
0112-02

ST-00.07 Sieci wodoci�gowe w miastach - kształtki �eliwne ci�nieniowe kolnierzowe.
Kołnierz specjalny do rur PVC-U DN 100

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

21
d.3

KNR 2-18
0112-02

ST-00.07 Sieci wodoci�gowe w miastach - kształtki �eliwne ci�nieniowe kolnierzowe o
�r.nom. 80 mm. Kołnierz specjalny do rur PVC-U DN 80

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

22
d.3

KNR 2-18
0902-02

ST-00.07 Podł�czenie instalacji do sieci wodoci�gowej- nasady rurowe (opaski) na ist-
niej�cych ruroci�gach o �r. 100 mm. Nawiertka do rur Dz 110 mm z odej�-
ciem dla rur Dz 32 mm z zasuw�, obudow� i skrzynk� uliczn�.

szt.

25.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00

23
d.3

KNR 2-18
0408-02

ST-00.07 Przewierty o długo�ci do 20 m maszyn� do wierce� poziomych WP 15/25
rurami o �r.150-250 mm w gruntach kat. III-IV

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

24
d.3

KNR 2-18
0412-01

ST-00.07 Przeci�ganie ruroci�gów przewodowych o �r.nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

25
d.3

Kalkulacja
własna

ST-00.07 Obrukowanie skrzynek ulicznych zasuw i hydrantów, blokiem betonowym
lub płytami chodnikowymi na podsypce piaskowej (wokół na przestrzeni 0,5
m) 
8+6+25

kpl.

39.00 kpl. 39.00
RAZEM 39.00

26
d.3

KNR-W 2-18
0704-01

ST-00.07 Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PVC,
PE, PEHD o �r. nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.00

RAZEM 2.00
27

d.3
KNR-W 2-18
0707-01

ST-00.07 Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.00

RAZEM 3.00
28

d.3
KNR-W 2-18
0708-01

ST-00.07 Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.00

RAZEM 3.00
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE

29
d.4

KNR AT-03
0101-02

ST-00.09 Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

44.00 m 44.00
RAZEM 44.00

30
d.4

KNR AT-03
0104-03

ST-00.09 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km
1.80*22.00

m2
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39.60 m2 39.60
RAZEM 39.60

31
d.4

KNNR 6
0101-02

ST-00.09 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szeroko�ci jezdni i chodników. W pozycji przewidzie� transport pozyskane-
go urobku na odl. do 1km.
3.00*482.50

m2

1447.50 m2 1447.50
RAZEM 1447.50

32
d.4

Kalkulacja
własna

ST-00.09 Utylizacja asfaltu z odwozem na odl. do 10 km 
0.10*39.60*2.40

t

9.50 t 9.50
RAZEM 9.50

33
d.4

KNR 2-31
0104-03+5*
KNR 2-31
0104-04

ST-00.09 Warstwy ods�czaj�ce z piasku zag�szczanie mechaniczne - grubo�� warst-
wy po zag�szczeniu 15 cm

m2

22.00 m2 22.00
RAZEM 22.00

34
d.4

KNR 2-31
0114-05+5*
KNR 2-31
0114-06

ST-00.09 Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubo�ci po
zag�szczeniu 20 cm
22.00+1447.50

m2

1469.50 m2 1469.50
RAZEM 1469.50

35
d.4

KNR 2-31
0114-07+2*
KNR 2-31
0114-07

ST-00.09 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubo�ci po za-
g�szczeniu 15 cm

m2

22.00 m2 22.00
RAZEM 22.00

36
d.4

KNR 2-31
1004-07

ST-00.09 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy emulsj�
asfaltow� w ilo�ci 3,5 kg/m2

m2

22.00 m2 22.00
RAZEM 22.00

37
d.4

KNR 2-31
0310-01+2*
KNR 2-31
0310-02

ST-00.09 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wi���ca asfaltow� o grubo�ci po zag�szczeniu 6 cm
1.80*22.00

m2

39.60 m2 39.60
RAZEM 39.60

38
d.4

KNR 2-31
1004-07

ST-00.09 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie mi�dzywarstwowe
emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,5 kg/m2

m2

39.60 m2 39.60
RAZEM 39.60

39
d.4

KNR 2-31
0310-05+
KNR 2-31
0310-06

ST-00.09 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
�cieralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

39.60 m2 39.60
RAZEM 39.60

40
d.4

KNR 2-31
0114-05

ST-00.09 Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubo�ci po zag�szczeniu 10 cm -
odtworzenie nawierzchni utwardzonej 
1.00*102.00+1447.50

m2

1549.50 m2 1549.50
RAZEM 1549.50
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PRZEDMIAR ROBÓT
ETAP I 

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Uzbrojenie w sieć wodociągową  
i kanalizację sanitarną przewidzianych  

pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie  
ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie  

CZĘŚĆ II 

SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do

Kanalizacja sanitarna_ul. Krasickiego i Stawowa w Prószkowie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 ROBOTY ZIEMNE 2 9
3 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� KANALIZACJI SANITARNEJ 10 25
4 ROBOTY ZIEMNE I MONTA�OWE PRZEPOMPOWNI P-1K (KOMORA POMP KP-1K I KOMORA ZA-

SUW KZ-1K)
26 35

- 1 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Kanalizacja sanitarna_ul. Krasickiego i Stawowa w Prószkowie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sa-
nitarnej wraz z inwentaryzacj� powykonawcz� (analogia).
0.001*(268.00+122.00+183.00)

km

0.57 km 0.57
RAZEM 0.57

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNNR 1
0307-06

ST-00.02 Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykop r�czny 20% pod kolektor
sanitarny w cenie uj�� koszt ewentualnego odwodnienia wykopu
0.20*((1.20*2.60*207.00)+(1.60*2.60*183.00))

m3

281.42 m3 281.42
RAZEM 281.42

3
d.2

KNNR 1
0210-03

ST-00.02 Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�-
biernymi o poj.ły�ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 80% pod kolektor sani-
tarny w cenie uj�� koszt ewentualnego odwodnienia wykopu. 
0.80*((1.20*2.60*207.00)+(1.60*2.60*183.00))

m3

1125.70 m3 1125.70
RAZEM 1125.70

4
d.2

KNR 2-01
0322-01

ST-00.02 Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o gł�bok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1.2m)
2*2.60*390.00

m2

2028.00 m2 2028.00
RAZEM 2028.00

5
d.2

KNNR 1
0207-03

ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.ły�ki 0.60 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl. do
7 km sam.samowyład. - załadunek i wywoz nadmiaru gruntu. W cenie
uwzgledni� koszt składowania urobku na składowisku odpadów
1.20*0.70*207.00+1.60*0.70*183.00

m3

378.84 m3 378.84
RAZEM 378.84

6
d.2

KNNR 1
0318-03

ST-00.02 Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III
(współczynnik zag�szczenia Is=1,00) - analogia - zasypanie gruntem rodzi-
mym r�czne 20% wykopu po wykonanych robotach monta�owych
0.20*(281.42+1125.70-378.84)

m3

205.66 m3 205.66
RAZEM 205.66

7
d.2

KNNR 1
0406-01

ST-00.02 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo�rednim przerzu-
tem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II - analogia - zasypanie me-
chaniczne gruntem rodzimym 80% wykopu po wykonanych robotach mon-
ta�owych.
0.80*(281.42+1125.70-378.84)

m3

822.62 m3 822.62
RAZEM 822.62

8
d.2

KNNR 1
0408-01

ST-00.02 Zag�szczanie nasypów z gruntu spoistego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
(współczynnik zag�szczenia Is=1,00)
205.66+822.62

m3

1028.28 m3 1028.28
RAZEM 1028.28

9
d.2

KNR 2-19
0218-01

ST-00.08 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na
kablach telekomunikacyjnych i energetycznych

za-
bezp.

3 za-
bezp.

3.00

RAZEM 3.00
3 ROBOTY MONTA�OWE - SIE� KANALIZACJI SANITARNEJ

10
d.3

KNNR 4
1411-02

ST-00.02 Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20cm - podsypka
pod kanały - w cenie uwzgl�dni� zakup i dowóz piasku
0.20*1.20*207.00+0.20*1.60*183.00

m3

108.24 m3 108.24
RAZEM 108.24

11
d.3

KNNR 4
1411-04

ST-00.02 Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka
kanałów - w cenie uwzgl�dni� zakup i dowóz piasku
378.84-108.24

m3

270.60 m3 270.60
RAZEM 270.60

12
d.3

KNNR 4
1308-03

ST-00.03 Kanały z rur  PVC  klasy SN8 SDR34 ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200
mm - sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

m

268.00 m 268.00
RAZEM 268.00

13
d.3

KNNR 4
1308-02

ST-00.03 Kanały z rur  PVC  klasy SN8 SDR34 ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160
mm - przył�cza grawitacyjne

m

122.00 m 122.00
RAZEM 122.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.3

KNNR 4
1009-03

ST-00.04 Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o �r.zewn�trznej 90 mm - rury PE100 SDR17 PN10; �r.90x5,4 mm

m

178.00 m 178.00
RAZEM 178.00

15
d.3

KNNR 4
1009-05

ST-00.04 Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o �r.zewn�trznej 110 mm - PE100 SDR17 PN10; �r.125x7,4 mm

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

16
d.3

KNR 2-18
0613-03-
2*KNR 2-
18 0613-
04

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gł�boko�ci 2,0m - studnia typu BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�, z
dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur i włazem �eliwnym klasy
D400. Studnia posadowiona na płycie betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm.

stud.

4 stud. 4.00
RAZEM 4.00

17
d.3

KNR 2-18
0613-03-
KNR 2-18
0613-04

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gł�boko�ci 2,5 m - studnia typu BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�, z
dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur i włazem �eliwnym klasy
D400. Studnia posadowiona na płycie betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm.

stud.

4 stud. 4.00
RAZEM 4.00

18
d.3

KNR 2-18
0613-03

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gł�boko�ci 3,0m - studnia typu BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�, z
dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur i włazem �eliwnym klasy
D400. Studnia posadowiona na płycie betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm.

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

19
d.3

KNR 2-18
0613-03+
KNR 2-18
0613-04

ST-00.03 Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gł�boko�ci 3,5m- studnia typu BS z kr�gów ł�czonych na uszczelk�, z
dnem, kinet� i szczelnymi przej�ciami dla rur i włazem �eliwnym klasy
D400. Studnia posadowiona na płycie betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm.

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.3

KNNR 4
1417-02

ST-00.03 Studzienki kanalizacyjne  systemowe o �rednicy 425 mm z tworzywa
sztucznego.

szt

22 szt 22.00
RAZEM 22.00

21
d.3

KNR 2-18
0802-01

ST-00.04 Próba szczelno�ci kanałów rurowych z tworzyw sztucznych (PE) o �r.nom.
90 mm

prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.3

KNR 2-18
0802-02

ST-00.04 Próba szczelno�ci kanałów rurowych z tworzyw sztucznych (PE) o �r.nom.
125 mm

prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.3

KNR 2-18
0804-02

ST-00.03 Próba szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 200 mm m

268.00 m 268.00
RAZEM 268.00

24
d.3

KNNR 4
1610-01

ST-00.03 Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

22 odc. -1
prób.

22.00

RAZEM 22.00
25

d.3
Kalkulacja
indywidu-
alna

ST-00.03 Kamerowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej �r. 200 m

268.00 m 268.00
RAZEM 268.00

4 ROBOTY ZIEMNE I MONTA�OWE PRZEPOMPOWNI P-1K (KOMORA POMP KP-1K I KOMORA ZASUW
KZ-1K)

26
d.4

KNNR 1
0212-06

ST-00.02 Wykopy jamiste o gł�b.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�biernymi o
poj.ły�ki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z umocnieniem �cian wykopu wypraskami
lub boksami szlunkowymi oraz z uwzgl�dnieniem ewentualnego odwodnie-
nia wykopu
4.50*3.00*4.75

m3

64.13 m3 64.13
RAZEM 64.13

27
d.4

KNNR 1
0207-03

ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.ły�ki 0.60 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. do
7 km sam.samowyład., w cenie uj�� koszt składowania urobku na składo-
wisku odpadów
3.14*0.80*0.80*4.75+3.14*0.80*0.80*2.65

m3

14.87 m3 14.87
RAZEM 14.87
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.4

Kalkulacja
indywidu-
alna

ST-00.05 Zakup, dostawa i monta� kompletnej przepompowni �cieków z polimerobe-
tonu o �r. wew. 1500 mm i całkowitej wysoko�ci 4500 mm wyposa�onej w
dwie pompy  o wyd. 5,8 l/s  wysoko�ci podnoszenia 8,6m i mocy silnika 1,5-
3,0 kW oraz komory zasuw z polimerobetonu o �r. wew. 1500 mm i wys.
całkowitej 2400 mm wraz z wyposa�eniem. Pompownia posadowiona na
płycie betonowej z betonu C12/15 gr. 25cm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.4

KNNR 1
0214-05

ST-00.02 Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w sta-
nie lu�nym 25 cm) - kat.gr. III-IV
64.13-14.87

m3

49.26 m3 49.26
RAZEM 49.26

30
d.4

KNNR 6
0403-03

ST-00.05 Kraw��niki betonowe  o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych z betonu C12/15 (0.065m3/mb)  na podsypce cementowo-piaskowej
4*5.00

m

20.00 m 20.00
RAZEM 20.00

31
d.4

KNNR 6
0106-05

ST-00.05 Warstwy odcinaj�ce zag�szczane mechanicznie o grubo�ci 10 cm
5.00*5.00

m2

25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00

32
d.4

KNNR 6
0112-01

ST-00.05 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego granitowego lub bazalto-
wego 0/63 gr. 15 cm - zagospodarowanie terenu wokół przepompowni

m2

25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00

33
d.4

KNNR 6
0112-05

ST-00.05 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego granitowego lub bazalto-
wego 0/31,5 gr. 10 cm - zagospodarowanie terenu wokół przepompowni

m2

25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00

34
d.4

KNR 2-31
0511-03

ST-00.05 Nawierzchnia wokół przepompowni z betonowej kostki brukowej  grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:5 kostka koloru grafitowego

m2

25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00

35
d.4

Kalkulacja
indywidu-
alna

ST-00.05 Dostawa i monta� ogrodzenia panelowego wys. 150cm wraz z bram� wjaz-
dow� dwuskrzydłow� szer. 5,0m

m2

36.00 m2 36.00
RAZEM 36.00
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PRZEDMIAR ROBÓT
ETAP I 

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Uzbrojenie w sieć wodociągową  
i kanalizację sanitarną przewidzianych  

pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie  
ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie  

CZĘŚĆ III 

ZASILANIE ENERGETYCZNE 

PRZEPOMPOWNI 






