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Przedmiar

Budowa: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w m. Prószków
Obiekt: Przebudowa koliduj ących odcinków istniej ącej linii telekomunikacyjnej zlokalizowanej w 

rejonie przebudowy drogi gminnej
Zamawiaj ący: Gmina Prószków

ul. Opolska 17
46-060 Prószków



Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 1)

Opis

Urz ądzenia telekomunikacyjne koliduj ącą  z zamierzeniami Inwestora nale Ŝą do Orange Polska S.A. dawniej
Telekomunikacja Polska S.A.
W kosztorysie nie zamieszczono kosztów - niezb ędnych do poniesienia - wynikaj ących z nadzorów i wyst ąpie ń do
wła ściciela przebudowywanej sieci. S ą to koszty okre ślane wg stawek Operatora.



Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 1)

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Budowa, nie koliduj ącej z zamierzeniami Inwestora,  ziemnej linii telek omunikacyjnej rozdzielczej
1.1 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi me tod ą płucz ąco-wiercon ą 

sterowan ą, kategoria gruntu III, przepust do 30·m, rury HDPE  Fi·125·mm, nakłady 
podstawowe (na 1·m) 20 m

1.2 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo ść 12·cm 50 m2
1.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo ść 

nawierzchni 3·cm 60 m2
1.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, dodatek 

za ka Ŝdy dalszy 1·cm 60 7,00 m2
1.5 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregula rnej, na podsypce 

cementowo-piaskowej, r ęcznie, wysoko ść kostki 8·cm 90 m2
1.6 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i prze j ść dla pieszych, płyty 

betonowe 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej 40 m2
1.7 Rozebranie nawierzchni, z brukowca r ęcznie, wysoko ść brukowca 16-20·cm 20 m2
1.8 Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie kategorii 

III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura  w ci ągu 6 m
1.9 Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie kategorii 

III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura  w ci ągu 6 m
1.10 Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie kategorii 

III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura  w ci ągu 12 m
1.11 Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie kategorii 

III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura  w ci ągu 8 m
1.12 Monta Ŝ słupka rozdzielczego zakopywanego 3 szt
1.13 Monta Ŝ skrzynki natynkowej 1 szt
1.14 Monta Ŝ i ustawienie słupów kablowych drewnianych bli źniaczych ze szczudłami 

Ŝelbetowymi, słup 7·m, grunt kategorii III 1 szt
1.15 Monta Ŝ skrzynki słupowej 1 szt
1.16 Ręczne wci ąganie rur do przepustów, otwór wolny, rury w zwojac h, 1xFi·40·mm 83 m
1.17 Budowa ruroci ągu kablowego w wykopie wykonanym r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE

Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w ruroci ągu 0,377 km
1.18 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizac ji kablowej, r ęczne, otwór

cz ęściowo zaj ęty, średnica kabla 30-50·mm 55 m
1.19 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizac ji kablowej, r ęczne, otwór

wolny, średnica kabla do 30·mm 470 m
1.20 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III,

kabel do Fi·30·mm, pierwszy 10 m
1.21 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III,

kabel do Fi·30·mm, pierwszy 4 m
1.22 Monta Ŝ zł ączy zalewanych ziemnych na kablach pancerzowych o p owłokach 

termoplastycznych, zł ącze odgał ęźne lub równolegle, kabel 10·par 1 szt
1.23 Wykonanie przeł ącze ń w otwartym zł ączu kablowym, przeł ączenie Ŝył ł ącznikiem 

pojedynczym 20 szt
1.24 Wyłączenie kabla równoległego ze zł ącza kabla wypełnionego uło Ŝonego w ziemi z 

zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach 1 zł ącze
1.25 Monta Ŝ zł ączy uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanali zacji na kablach o 

powłokach termoplastycznych, zł ącze odgał ęźne lub równolegle, kabel 100·par 1 szt
1.26 Monta Ŝ zł ączy uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanali zacji na kablach o 

powłokach termoplastycznych, zł ącze odgał ęźne lub równolegle, kabel 50·par 2 szt
1.27 Monta Ŝ zł ączy uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanali zacji na kablach o 

powłokach termoplastycznych, zł ącze odgał ęźne lub równolegle, kabel 20·par 1 szt
1.28 Monta Ŝ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,  grunt kategorii III, 

gł ęboko ść 3·m 5 szt
1.29 Monta Ŝ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termo plastycznej, głowica 

100-parowa 1 szt
1.30 Monta Ŝ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termo plastycznej, głowica 

10-parowa 3 szt
1.31 Monta Ŝ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termo plastycznej, głowica 

20-parowa 2 szt
1.32 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 

gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 4 szt
1.33 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 

gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie par·20 2 szt
1.34 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpi eczenie kabla rur ą ochronn ą, 

kabel do Fi·30·mm 7 m
1.35 Monta Ŝ na słupie stoj ącym bli źniaczym poprzecznika 1 szt
1.36 Monta Ŝ uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,  grunt kategorii III, 

kaŜde nast ępne 1,5 m gł ęboko ści 1 2,00 szt
1.37 Umocowanie kabla na ścianie, z przykryciem osłon ą, ściana murowa, kabel 

Fi·15-30·mm 5 2,00 m
1.38 Pomiary uziemie ń 5 szt
1.39 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 5 odcinek
1.40 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·20 2 odcinek
1.41 Pomiar tłumienno ści zbli Ŝno- i zdalnoprzenikowej przy jednej cz ęstotliwo ści, 

kabel o liczbie par·10 5 odcinek
1.42 Pomiar tłumienno ści zbli Ŝno- i zdalnoprzenikowej przy jednej cz ęstotliwo ści, 

kabel o liczbie par·20 2 odcinek
1.43 Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV 370 m2
1.44 Wyrównanie istniej ącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zag ęszczenie mechaniczne,

średnia grubo ść warstwy po zag ęszczeniu ponad 10·cm 95 m3
1.45 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 90 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
2 Budowa, nie koliduj ącej z zamierzeniami Inwestora,  ziemnej linii telek omunikacyjnej abonenckiej
2.1 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo ść 12·cm 22 m2
2.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo ść 

nawierzchni 3·cm 18 m2
2.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, dodatek 

za ka Ŝdy dalszy 1·cm 18 7,00 m2
2.4 Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie kategorii 

III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura  w ci ągu 6 3,00 m
2.5 Ręczne wci ąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi·32·mm 6 3,00 m
2.6 Ręczne wci ąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi·32·mm 6 m
2.7 Ręczne wci ąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi·32·mm 13 m
2.8 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym r ęcznie, grunt 

kategorii III, HDPE Fi·32·mm w zwojach, 1 rura w ru roci ągu 0,204 km
2.9 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym r ęcznie, grunt 

kategorii III, HDPE Fi·32·mm w zwojach, dodatek za kaŜdą nast ępną rur ę w ruroci ągu 0,207 km
2.10 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizac ji kablowej, r ęczne, otwór

wolny, średnica kabla do 30·mm 70 m
2.11 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizac ji kablowej, r ęczne, otwór

wolny, średnica kabla do 30·mm 50 m
2.12 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizac ji kablowej, r ęczne, otwór

wolny, średnica kabla do 30·mm 375 m
2.13 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizac ji kablowej, r ęczne, otwór

wolny, średnica kabla do 30·mm 50 m
2.14 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizac ji kablowej, r ęczne, otwór

wolny, średnica kabla do 30·mm 205 m
2.15 Umocowanie kabla na ścianie, z przykryciem osłon ą, ściana murowa, kabel do 

Fi·15·mm 173 m
2.16 Monta Ŝ zł ączy zalewanych ziemnych na kablach samono śnych o powłokach 

termoplastycznych, zł ącze odgał ęźne lub równolegle, kabel 10·par 2 0,50 szt
2.17 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 

gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 3 0,30 szt
2.18 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 

gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 2 0,90 szt
2.19 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 

gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 2 0,70 szt
2.20 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 

gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 14 0,50 szt
2.21 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 

gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 2 0,30 szt
2.22 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 

gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 6 0,20 szt
2.23 Monta Ŝ i ustawienie słupów bli źniaczych drewnianych, długo ść słupa - 7·m, 

kategoria gruntu III 1 szt
2.24 Monta Ŝ na słupie stoj ącym bli źniaczym poprzecznika 1 szt
2.25 Zdemontowanie przewodów z linii słupowej zawiesz. n a hakach i zewn ętrznych 

miejscach poprzeczników w terenie zadrzewionym, 1 p rzewód, Fi·4·mm 0,4 km
2.26 Zawieszenie kabla napowietrznego, samono śnego, XTKMXn Fi·15·mm 0,4 m
2.27 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubo ści 12·cm 1,04 13,0 m2
2.28 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubo ści 5·cm 1,04 13,0 m2
3 Likwidacja zb ędnych, koliduj ących z zamierzeniami Inwestora, elementów
3.1 Zdemontowanie przewodów z linii słupowej zawiesz. n a hakach i zewn ętrznych 

miejscach poprzeczników w terenie zadrzewionym, 1 p rzewód, Fi·4·mm 1,8 km
3.2 Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szczudłami Ŝelbetowymi bez ustoju w terenie 

płaskim, długo ść 7·m, grunt kategorii III 8 szt
3.3 Zdemontowanie słupów bli źniaczych ze szczudłami Ŝelbetowymi w terenie płaskim, 

długo ść 7·m, grunt kategorii III 2 szt
3.4 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odl egło ść do 1·km, akcesoria i 

wygrodzenia 2 t
3.5 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odl egło ść do 1·km, dodatek za 

kaŜdy dalszy 1·km 2 99,0 t


