Przedmiar robot
1. Nazwa robot budowlanych :

Kanalizacja sanitarna z kanalami bocznymi
ul. Lesna Budziszewice
grnina Budziszewice

2. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspolnego Slownika Zamowien
CPV: 45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociajgow do odprowadzania sciekow
CPV: 45232423-3
Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

3. Adres obiektu :
Budziszewice ul. Lesna nr 532,698 gmina Budziszewice
4. Nazwa i Adres Zamawiajqcego :
Gmina Budziszewice
ul. Jana Ch. Paska 66
97-212 BUDZISZEWICE
5. Data opracowania przedmiaru :
09 marca2017 r

Sporzqdzit:

Nt tVAW 73
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Spis rozdziatow przedmiaru

ROZDZlAt

1

- Kolektory sanitarne - roboty ziemne

ROZDZlAt 2
- Kolektory sanitarne - roboty konstrukcyjne

ROZDZlAt 3
- Kolektory sanitarne

- roboty drogowe- naprawa

ROZDZlAt 4
- Rurociajgi ttoczne - roboty ziemne

ROZDZlAt 5
- Rurociajgi ttoczne - roboty konstrukcyjne

ROZDZlAt 6
- Rurociajgi ttoczne - roboty drogowe- naprawa

ROZDZlAt 7
- Kanaty boczne - roboty ziemne

ROZDZlAt 8
- Kanaty boczne

- roboty konstrukcyjne

ROZDZlAt 9
- Przewierty na kanatach bocznych

ROZDZlAt 10
- Kanaty boczne - roboty drogowe- naprawa

ROZDZlAt 11
- Przepompownia P§-6 - Roboty ziemne i konstrukcyjne

ROZDZlAt 12
-Przepompownia P&-6 - Roboty montazowe

ROZDZlAt 13
- Przepompownia P&-6 - Ogrodzenie terenu przepompowni
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Przedmiar robot
1. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE
1

KNNR1 0111-010-043
Wytyczenie trasy istniejqcego uzbrojenia wodociqgu, kabli
23 szt. x 10 m/szt. = 230 m

2

KNR 2-01 0310-01-060
Re^czne wykopy dolow poszukiwawczych glebokosci do 1,5 m/2m3/dol co 5 m.
Grunt kategorii I-II. 230 mb :5 = 46 szt. x 2m3/d6l = 92 m3

3

KNR 2-11 0301-04-060
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych (0,0125 x 23 szt.)

4

KNR 5-02 0201-05-040
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dwudzielnq rurq_ oslonowq
1 sztx 1,5 m = 1,5 m

1,50 m

5

KNNR1 0111-010-043
Wytyczenie trasy rurociqgow wraz z inwentaryzacjq geodezyjnq

1,1862 km

6

KNR 2-01 0218-01-060
Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II

1 760,00 m3

7

KNR 2-01 0218-02-060
Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii HI

1 173,00 m3

8

KNR 2-01 0218-01-060
Wykopy j. w. lecz w gruncie nawodnionym. Grunt kategorii I-II

176,00 m3

9

KNR 2-01 0218-02-060
Wykopy j. w. lecz w gruncie nawodnionym. Grunt kategorii III

117,00 m3

10

KNR 2-01 0317-04-060
Wykopy liniowe o scianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach
such, z wydobyciem urobku lopatq lub wyciqgiem re_cz.o gleb. 3,0 m szer. 0,8-1,5m.
kat.I-II

327,00 m3
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0,23km

92,00 m3

0,29 m3

11

KNR 2-01 0317-05-060
Wykopy liniowe o scianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach
such.z wydobyciem urobku lopatq lub wyciqgiem re^cz.o gleb. 3,0m szer.0,8-1,5m
kat. III-IV

12

KNR 2-01 0319-01-060
Re^czne wykopy liniowe o scianach pionowych w gruntach nawodnionych.
Grunt kategorii I-II.

33,00 m3

13

KNR 2-01 0319-02-060
Re^czne wykopy liniowe o scianach pionowych w gruntach nawodnionych. Grunt
kategorii III-IV.

22,00 m3

14

KNR 2-01 0321-01-050
Analogia - pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer. do 1,0m i
glebokosci do 3,0 m sciankq stalowq w gruntach suchych. Grunt kat. I-II

654,00 m2

15

KNR 2-01 0321-02-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer. do 1,0 m i
glebokosci do 3,0 m sciankq stalowq w gruntach suchych wraz z rozbiorkq. Grunt
kat. III-IV

436,00 m2

16

KNR 2-01 0323-01-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych sciankq stalowq w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiorkq, przy gle^bokosci wykopu do 3,0 m. Grunt
kat. I-II.

67,00 m2

17

KNR 2-01 0323-02-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych sciankq stalowq
gruntach nawodnionych wraz z rozbiorkq, przy glqbokosci wykopu do 3,0 m. Grunt
kat. III-IV

45,00 m2

18

KNR 2-01 0322-03-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do 1,0 m i
gle^b. do 6,0 m obudowq stalowq w gruntach such.wraz z rozbiorkq. Grunt kat. I-II

3 520,00 m2

19

KNR 2-01 0322-04-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do 1,0m i
gle^b. do 6,0 m obudowq stalowq w gruntach such.wraz z rozbiorkq. Grunt kat. III-IV

2 346,00 m2

20

KNR 2-01 0325-04-050
Analogia Umocnienie scian wykopow liniowych szer.do 1,5 m i gl^b.do 6,0 mw
gruntach nawodnionych obudowq stalowq. Grunt kat. I-II
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218,00 m3

352,00 m2

21

KNR 2-01 0325-05-050
Analogia Umocnienie scian wykopow liniowych szer.do 1,5 m i gle^b.do 6,0 mw
gruntach nawodnionych obudowq stalowq. Grunt kat.HI

22

KNR 2-01 0230-01-060
1 653,00 m3
Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odleglosc do 10 m. Grunt kategorii I- II - zasypka

23

KNR 2-01 0230-01-060
1102,00 m3
Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odleglosc do 10 m. Grunt kategorii HI - zasypka

24

KNR 2-01 0320-04-060
Re^czne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gle^bokosc wykopu
do 3,0 m i szerokosc 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II.

314,00 m3

25

KNR 2-01 0320-05-060
Re^czne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, glebokosc wykopu
do 3,0 m i szerokosc 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV.

209,00 m3

26

KNR 2-01 0236-03-060
Zag^szczenie warstwami nasypow zagqszczarkami do uzyskania stopnia
zag^szczenia 0,95 - 0,98. Grunt sypki kategorii I-IIIwraz z wykonaniem badan
zagqszczenia gruntu co ok. 50 m.

3 278,00 m3

27

KNR 2-01 0211-03-060
Roboty ziemne wykon. koparkami przedsi^bier. 0,25m3, spycharkami 75KMz
transp. urobku na odlegl. 1 km samochodami samowyl.do 5t ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach .Grunt kat.I-III - /transport z odlegl.5 km - wywoz
urobku/

2 292,00 m3

28

KNR 2-01 0214-03-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl.
do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km

2 092,00 m3

29

KNR 2-01 0211-03-060
J.w. lecz dowoz pospolki na wymiane^ gruntu

2 092,00 m3

30

KNR 2-01 0214-03-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do
5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km

2 092,00 m3
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235,00 m2

31

KNR 2-01 0416-01-060
Rozplantowanie do 1 m.3 ziemi wydobytej z wykopow spycharkami gqsienicowymi
75 KM, lezqcej wzdluz krawe^dzi wykopu na dlugosci 1m. Grunt kat. I-IV.

2 292,00 m3

32

KNR 2-01 0202-0401-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiqbiernymi 0,60m3 z transportem
urobku samochodami samowylad. 5-10 t na odl.do 1km. Kategoria gruntu I-II dowoz gruntu na podsypk$ i obsypke^ z odl. 2 km

200,00 m3

33

KNR 2-01 0214-0101-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyt.
5-10tpo terenie, drogach gruntlow. Grunt kat. I-II z odlegl. 1 km

200,00 m3

34

KNR 2-01 0607-01-020
Iglofiltry o srednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
gle^bokosci 4,0 m

384,00 szt

35

KNR 2-01 0605-01-149
Pompowanie wodypompq elektrycznq w/g dziennika pracy pomp

553,00r-g

2. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

36

KNR 2-28 0501-0501-050
Podlozapod rurociqgi z pospolki o grubosci 15 cm

37

KNR 2-28 0503-02-040
Rurociqgi kanalizacyjne z rur PVC-U SN 12 SDR 34 o srednicy nominalnej 200 mm
kl. S lite , z transportem

1186,20m

38

KNR 2-18 - 0802-01-040
Kontrola szczelnosci polqczen ijakosci wykonywanych kolektorow oraz studni
poprzez inspekcjz kamerq wewnqtrz kanalow

1 186,20 m

39

KNR 2-18 0613-01-090
Studnie rewizyjne rozgalgzne z krqgow betowych ze zw^zkq z betonu C 35/45 o
srednicy 1000 mm, Iqczone na uszczelk$ elastomerowq o sr. wysokosci calkowitej
1,95 m w gotowym wykopie z pierscieniem odciqzajqcym oraz z wlazem zeliwnym
typu cie^zkiego D 400 , amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z montazem i
transportem . Na etapie prefabrykacji wbetonowac dno z polipropylenu lub
rownowazne. . Przejscia rurociqgow szczelne przegubowe. Przewidziec regulacje
wtazow do wymaganej rz^dnej.
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1 200,00 m2

29,00 kpl

40

KNR 2-18 0613-01-090
Studnie rewizyjne spadowo-kaskadowe z kre^gow betowych ze zw&kq z betonu C
35/45 o srednicy 1000 mm, Iqczone na uszczelkg elastomerowq o sr. wysokosci
calkowitej 2,34 m w gotowym wykopie z pierscieniem odciqzajqcym oraz z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego D 400, amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z
montazem i transportem . Na etapie prefabrykacji wbetonowac dno z polipropylenu
lub rownowazne. . Przejscia rurociqgow szczelne przegubowe. Przewidziec
regulacje wlazow do wymaganej rz^dnej. Przewidziec wcinke_ w istniejqcy kolektor
wraz ze szczelnym polqczeniem projektowanej studni.

10,00 kpl

41

KNR 2-18 0613-03-020
Studnie rewizyjne spadowo-kaskadowe z krggow betowych ze zwgzkq z betonu C
35/45 o srednicy 1200 mm, Iqczone na uszczelke^ elastomerowq o sr. wysokosci
calkowitej 4,97 m w gotowym wykopie z pierscieniem odciqzajqcym oraz z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego D 400, amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z
montazem i transportem . Na etapie prefabrykacji wbetonowac dno z polipropylenu
lub rownowazne. . Przejscia rurociqgow szczelne przegubowe. Przewidziec
regulacje wlazow do wymaganej rze^dnej. Przewidziec wcinkq w istniejqcy kolektor
wraz ze szczelnym polqczeniem projektowanej studni.

7,00 kpl

42

KNR 2-18 0613-01-090
Studnie rewizyjne przelotowe z krggow betowych ze zwqzkq z betonu C 35/45 o
srednicy 1000 mm, Iqczone na uszczelk^ elastomerowq o sr. wysokosci calkowitej
1,94 m w gotowym wykopie z pierscieniem odciqzajqcym oraz z wlazem zeliwnym
typu cie^zkiego D 400, amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z montazem i
transportem . Na etapie prefabrykacji wbetonowac dno z polipropylenu lub
rownowazne. . Przejscia rurociqgow szczelne przegubowe. Przewidziec regulacje
wlazow do wymaganej rz^dnej.

4,00 kpl

3. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA
43

KNR 2-31 0803-01-050
Rqczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
z uzyciem pity diamentowej do nacigcia konstrukcji z wywozem

955,00m2

44

KNR 2-31 0803-02-050
Re^czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - dalsze 7cm z wywozem

955,00m2

45

KNR 2-31 0802-05-050
Rozebraniepodbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm z wywozem

955,0 Om2

46

KNR 2-31 0802-06-050
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm dalsze 8 cm z wywozem

955,00 m2
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47

KNR 2-31 0104-01-050
Warstwa odsqczajqca z pospolki w korycie i na poszerzeniach. Zag^szczanie re^czne.
Grubosc warstwy po zag^szczeniu 10 cm z dowozem

955,00 m2

48

KNR 2-31 0104-02-050
Warstwa odsqczajqca w korycie i na poszerzeniach. Zag^szczanie re^czne. Dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm z dowozem

955,00 m2

49

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z tlucznia kamiennego . Warstwa dolna. Grubosc warstwy po
zag^szczeniu 15 cm z dowozem

955,00 m2

50

KNR 2-31 0114-07-050
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego Warstwa gorna. Grubosc warstwy po
zag^szczeniu 8 cm wraz z dowozem

955,00 m2

51

KNR 2-31 0114-08-050
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego Warstwa gorna. Dodatek za kazdy
dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 4 cm wraz z dowozem

955,00 m2

52

KNR 2-31 0312-01-050
Analog. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard II -warstwa
profilowa o grubosci po zag^szczeniu 3 cm wraz z dowozem

955,00 m2

53

KNR 2-31 0312-01-050
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
zag^szczeniu 3 cm wraz z dowozem

955,00 m2
- warstwa wiqzqca o grubosci po

54

KNR 2-31 0312-05-050
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna o grubosci po
zag^szczeniu 3 cm wraz z dowozem

955,00 m2

55

KNR 2-31 0312-06-050
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa scieralna o grubosci po
zage^szczeniu - za kazdy dalszy 1 cm ponad 3 cm z dowozem

955,00 m2

56

KNR 2-31 0806-02-050
Rozebranie nawierzchni z trylinki; analog, z kostki brukowej betonowej - zjazdy

90,00 m2
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57

KNR 2-31 0309-03-050
Analogia Naprawa zjazdow umocnionych analog, z trylinki, betonu lub kostki
brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i nawarstwie
z betonu C 12/15

90,00 m2

58

KNR 2-31 0202-09-050
Zastabilizowanie terenu po wykopach pospolkq. Calkowita grubosc warstwy po
zag^szczeniu 30 cm

1913,00 m2

59

KNR 2-31 0202-10-050
J.w. lecz grubosc warstwy po zage^szczeniu-za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 22 cm

1913,00 m2

4. RUROCL\GI TLOCZNE - ROBOTY ZIEMNE
60

KNNR1 0111-010-043
Wytyczenie trasy istniejqcego uzbrojenia wodociqgu, kabli
2 szt. x 10 m/szt. = 20 m

0,02km

61

KNR 2-01 0310-01-060
Rgczne wykopy dolow poszukiwawczych glebokosci do 1,5 m/2m3/dol co 5 m. Grunt
kategorii I-II. 20 mb :5 = 4 szt. x 2m3/dol = 8 m3

8,00 m3

62

KNR 2-11 0301-04-060
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych (0,0125 x 2 szt.)

63

KNR 5-02 0201-05-040
Zabezpieczenie kabla telefonicznego
Iszt. x 1,5 m — 1,5 m

0,025 m3

1,50 m
dwudzielnq rurq oslonowq

64

KNNR1 0111-010-043
Wytyczenie trasy rurociqgow wraz z inwentaryzacjq geodezyjnq

65

KNR 2-01 0218-01-060
Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II

850,00 m3

66

KNR 2-01 0218-02-060
Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III

567,00 m3

Kanalizacja sanitarna z kanatemi bocznymi ul. LeSna Budziszewice
gmina Budziszewice

str9

0,984km

67

KNR 2-01 0317-04-060
Wykopy liniowe o scianach pion. podfundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach
such, z wydobyciem urobku lopatq lub wyciqgiem re^cz .o gl$b. 3,0 m szer. 0,8-1,5m.
kat. I - II

150,00 m3

68

KNR 2-01 0317-05-060
Wykopy liniowe o scianach pion. podfundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach
such.z wydobyciem urobku lopatq. lub wyciqgiem r%cz. o gleb. 3,0m szer.0,8-1,5m
kat. III-IV

100,00 m3

69

KNR 2-01 0321-01-050
Analogia - pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer. do 1,0m
i gl^bokosci do 3,0 m sciankq stalowq w gruntach suchych. Grunt kat. I-II

330,00 m2

70

KNR 2-01 0321-02-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer. do 1,0 m
i gle^bokosci do 3,0 m sciankq stalowq w gruntach suchych wraz z rozbiorkq. Grunt
kat. III-IV

220,00 m2

71

KNR 2-01 0322-03-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do 1,0 m i
gle^b. do 6,0 m obudowq stalowq w gruntach such.wraz z rozbiorkq. Grunt kat. I-II

1893,00 m2

72

KNR 2-01 0322-04-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer. do 1,0 m i
gle^b. do 6,0 m obudowq stalowq w gruntach such.wraz z rozbiorkq. Grunt kat. III-IV

1 262,00 m2

73

KNR 2-01 0230-01-060
Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odleglosc do 10 m. Grunt kategorii I- II - zasypka

778,00 m3

74

KNR 2-01 0230-01-060
Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
Przemieszczenie gruntu na odleglosc do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka

848,00 m3

75

KNR 2-010320-04-060
Re^czne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gl^bokosc wykopu
do 3,0 m i szerokosc 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II.

142,00 m3

76

KNR 2-01 0320-05-060
R<*czne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, glebokosc wykopu
do 3,0 m i szerokosc 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV.

94,00 m3
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77

KNR 2-01 0236-03-060
Zag^szczenie warstwami nasypow zag^szczarkami do uzyskania stopnia
zagqszczenia 0,95 - 0,98. Grunt sypki kategorii I-III wraz z wykonaniem badan
zag^szczenia gruntu co ok. 50 m.

1 532,00 m3

78

KNR 2-01 0211-03-060
Roboty ziemne \vykon. koparkami przedsie^bier. 0,25m3, spycharkami 75KM'z
transp. urobku na odlegl. 1 km samochodami samowyt.do 5t ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach .Grunt kat.I-III - /transport z odlegl.5 km - wywoz
urobku/

1219,00 m3

79

KNR 2-01 0214-03-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl.
do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km

1219,00 m3

80

KNR 2-01 0211-03-060
J.w. lecz dowozpospolki na wymianq gruntu

1 084,00 m3

81

KNR 2-01 0214-03-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do
5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km

1 084,00 m3

82

KNR 2-01 0416-01-060
Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow spycharkami gqsienicowymi
75 KM, lezqcej wzdluz krawe^dzi wykopu na dlugosci 1m. Grunt kat. I-IV.

1219,00 m3

83

KNR 2-01 0202-0401-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie^biernymi 0,60m3 z transportem
urobku samochodami samowylad. 5-10 t na odl.do 1km. Kategoria gruntu I-H dowoz gruntu na podsypkq i obsypke^ z odl. 2 km

135,00m3

84

KNR 2-01 0214-0101-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl. 5lOtpo terenie, drogach gruntow. Grunt kat. I-H z odlegl. 1 km

135,00 m3

5. RUROCI4GI TLOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE
85

KNR 2-28 0501-0501-050
Podlozapod rurociqgi z pospolki o grubosci 15 cm

86

KNR 2-28 0302-02-040
Rurociqgi z rur PE100 PN10 SDR 17, r cisnieniowe Iqczone metodq zgrzewania o
srednicy zewn&rznej 110 mm wraz z transportem
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900,00 m2

984,00m

87

KNR 2-18 0804-01-040
Proba szczelnosci kanalow rurowych o srednicy nominalnej 110 mm. Dowoz wody
samochodem beczkowozem 4 t

88

KNR 2-28-0304-03-090
We^zfy na trasie kolektorow tlocznych - luki i kolana

984,00m

9,00 kpl

6. RUROCIAGI TLOCZNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA
89

KNR 2-31 0803-01-050
Re^czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
3 cm z uzyciem pify diamentowej do naciejcia konstrukcji z wywozem

690,00 m2

90

KNR 2-31 0803-02-050
Re^czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - dalsze 7cm z wywozem

690,00 m2

91

KNR 2-31 0802-05-050
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm z wywozem

690,00 m2

92

KNR 2-31 0802-06-050
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm dalsze 8 cm z wywozem

690,00 m2

93

KNR 2-31 0104-01-050
Warstwa odsqczajqca z pospolki w korycie i na poszerzeniach. Zage_szczanie re^czne.
Grubosc warstwypo zage^szczeniu 10 cm z dowozem

690,00 m2

94

KNR 2-31 0104-02-050
Warstwa odsqczajqca w korycie i na poszerzeniach. Zage_szczanie re_czne. Dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm z dowozem

690,00 m2

95

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z tlucznia kamiennego . Warstwa dolna. Grubosc warstwypo
zag^szczeniu 15 cm z dowozem

690,00 m2

96

KNR 2-31 0114-07-050
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego Warstwa gorna. Grubosc warstwypo
zag^szczeniu 8 cm wraz z dowozem

690,00 m2
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97

KNR 2-31 0114-08-050
Wykonanie podbudowy z tiucznia kamiennego Warstwa gorna. Dodatekza kazdy
dalszy 1 cm warstwyponad 8 cm - dalsze 4 cm wraz z dowozem

690,00 m2

98

KNR 2-31 0312-01-050
Analog. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard II - warstwa
profilowa o grubosci po zage_szczeniu 3 cm wraz z dowozem

690,00 m2

99

KNR 2-31 0312-01-050
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
zage^szczeniu 3 cm wraz z dowozem

690,00 m2
- warstwa wiqzqca o grubosci po

100

KNR 2-31 0312-05-050
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna o grubosci po
zag^szczeniu 3 cm wraz z dowozem

690,00 m2

101

KNR 2-31 0312-06-050
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa scieralna o grubosci po
zage^szczeniu - za kazdy dalszy 1 cm ponad 3 cm z dowozem

690,00 m2

102

KNR 2-31 0806-02-050
Rozebranie nawierzchni z tylinki; analog.beton -zjazdy

60,00m2

103

KNR 2-31 0309-03-050
Analogia Naprawa zjazdow umocnionych analog, z trylinki, betonu lub kostki
brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie
z betonu C 12/15

60,00 m2

104

KNR 2-31 0202-09-050
Zastabilizowanie terenu po wykopach pospolkq. Calkowita grubosc warstwy po
zag^szczeniu 30 cm

1 968,00 m2

105

KNR 2-31 0202-10-050
J.w. lecz grubosc warstwy po zag^szczeniu-za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 22 cm

1 968,00 m2

7. KANALY BOCZNE - ROBOTY ZIEMNE
106

KNNR 1 0111-010-043
Wytyczenie trasy istniejqcego uzbrojenia wodociqgu, kabli
35 szt. x 10 m/szt. = 350 m

Kanalizacja sanitarna z kanatami bocznymi ul. LeSna Budziszewice
gmina Budziszewice

str!3

0,35km

107

KNR 2-01 0310-01-060
Re^czne wykopy dolowposzukiwawczych glebokosci do 1,5 m/2m3/dol co 5 m. Grunt
kategorii I-II. 350 mb :5 = 70 szt. x 2m3/dol = 140 m3

108

KNR 2-11 0301-04-060
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych (0,0125 x 35 szt.)

109

KNR 5-02 0201-05-040
Zabezpieczenie kabla energetycznego dwudzielnq rurq_ ostonowq
2 szt. x 1,5 m = 3,0 m

1JO

KNNR10111-010-043
Roboty liniowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym
wraz z inwentaryzacjq geodezyjnq

111

KNR 2-01 0218-01-060
Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II

49,00 m3

112

KNR 2-01 0218-02-060
Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III

32,00 m3

113

KNR 2-01 0317-04-060
Wykopy liniowe o scianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach
such, z wydobyciem urobku lopatq lub wyciqgiem re^cz.o gl%b. 3,0 m szer. 0,8-1,5m.
kat.I-II

84,00 m3

114

KNR 2-01 0317-05-060
Wykopy liniowe o scianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such
.z wydobyciem urobku lopatq lub wyciqgiem re^cz.o gleb. 3,0m szer.0,8-1,5m
kat.III-IV

56,00 m3

115

KNR 2-01 0321-01-050
Analogia - pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer. do 1,0m
i gle^bokosci do 3,0 m sciankq stalowq w gruntach suchych. Grunt kat. I-II

168,00 m2

116

KNR 2-01 0321-02-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer. do 1,0 m
i gle^bokosci do 3,0 m sciankq stalowq w gruntach suchych wraz z rozbiorkq. Grunt
kat. III-IV

112,00 m2
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140,00 m3

0,44 m3

3,00m

0,1473km

117

KNR 2-01 0322-03-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer. do 1,0 m i
gl%b. do 6,0 m obudowq stalowq w gruntach such, wraz z rozbiorkq. Grunt kat. I-II

97,00 m2

118

KNR 2-01 0322-04-050
Analogia -pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer. do 1,0m i
. do 6,0 m obudowq stalowq w gruntach such, wraz z rozbiorkq. Grunt kat. III-IV

65,00m2

119

KNR 2-01 0230-01-060
Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW/75
KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosc do 10 m. Grunt kategorii I- II - zasypka

46,00 m3

120

KNR 2-01 0230-01-060
Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW/75
KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosc do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka

30,00 m3

121

KNR 2-01 0320-04-060
Re^czne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gl^bokosc wykopu
do 3,0 m i szerokosc 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II.

77,00 m3

122

KNR 2-01 0320-05-060
Re^czne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gle^bokosc wykopu
do 3,0 m i szerokosc 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV.

52, 00 m3

123

KNR 2-01 0236-03-060
Zag^szczenie warstwami nasypow zage^szczarkami do uzyskania stopnia
zag^szczenia 0,95 - 0,98. Grunt sypki kategorii I-IIIwraz z wykonaniem badan
zag^szczenia gruntu co ok. 50 m.

205, 00 m3

124

KNR 2-01 0416-01-060
Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow spycharkami
gqsienicowymi 75 KM, lezqcej wzdluz krawqdzi wykopu na dlugosci 1m. Grunt kat.
I-IV.

206,00 m3

125

KNR 2-01 0211-03-060
Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbier. 0,25m3, spycharkami 75KMz transp.
urobku na odlegl. 1 km samochodami samowyl.do 5t ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haidach .Grunt kat.I-III - /transport z odlegl.5 km - wywoz
gruntu/

206,00 m3

126

KNR 2-01 0214-03-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl.
do 5tpo drogach utwardzonych. w gruncie kat. I-II - dalsze 4 km

206,00 m3
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727

KNR 2-01 0211-03-060
J.w. lecz dowozpospolki na wymiane^ gruntu

190,00 m3

128

KNR 2-01 0214-03-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do
5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km

190,00 m3

129

KNR 2-01 0202-0401-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie^biernymi 0,60m3 z transportem
urobku samochodami samowylad. 5-10 t na odl.do 1km. Kategoria gruntu I-II dowoz gruntu na podsypke_ z odl. 2 km

16,00 m3

130

KNR 2-01 0214-0101-060
Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl. 5Wt po terenie, drogach gruntow. Grunt kat. I-II z odlegl. 1 km /podsypka/

16,00 m3

8. KANALY BOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE
737

KNR 2-28 0501-0401-050
Podlozapod rurociqgi z pospolki o grubosci 10 cm

150,00 m2

132

KNR 2-28 0503-01-040
Rurociqgi kanalizacyjne PVC-U,SN 12 SDR 34 o srednicy 160 mm kl. S, lite wraz
z transportem

127,30m

133

KNR 2-28 0408-01-090
Studnie przy kanalach bocznych o sredniej glebokosci 1,67 m z rur PCV o srednicy
425 mm, z kinety przepfywowe PP 200 z wlazem typu cie^zkiego z transportem

46,00 kpl

9. PRZEWIERTY NA KANALACH BOCZNYCH
134

KNR 2-01 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie^biernymi 0,25 m3 na odklad.
Grunt kategorii HI Uwaga : Pod komory przeciskowe - 4 szt.

284,00 m3

135

KNR 2-01 0321-01-050
Pelne umocnienie scian komor przeciskowych

568,00 m2

136

KNR 2-01 0230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkami i re^czne

284,00 m3
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137

KNR 2-18 0409-02-040
Przewierty maszynq do wiercen poziomych rurami o srednicy nominalnej 273 mm
w kategoriach gruntu III-IV

20,00m

138

KNR 2-18 0412-01-040
Przeciqganie rurociqgow przewodowych o srednicy nominalnej 100-300 mm w
rurach ochronnych wraz z rurqprzewodowq PCV-USN12 kl. S lite o srednicy
160 mm wraz z montazem ploz.

20,00 m

139

KNR 2-18 0413-01-060
Zamkniqcie rur ochronnych 4 szt x 0,02

0,08 m3

140

KNR 2-28 0401-01-020
Wykonanie sciany oporowej z 2 plyt dla sify nacisku do 50 t

4,00 szt

10. KANALY BOCZNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA
141

KNR 2-31 0803-01-050
Re^czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
z uzyciem pify diamentowej do nacigcia konstrukcji z wywozem

260,00 m2

142

KNR 2-31 0803-02-050
Re^czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - dalsze 7cm z wywozem

260,00 m2

143

KNR 2-31 0802-05-050
Re^czne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm z wywozem

260,00 m2

144

KNR 2-31 0802-06-050
Re^czne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy
1 cm - dalsze 8 cm z wywozem

260,00 m2

145

KNR 2-31 0104-01-050
Warstwa odsqczajqca zpospolki w korycie i na poszerzeniach. Zaggszczanie re^czne.
Grubosc warstwy po zage^szczeniu 10 cm z dowozem

260,00 m2

146

KNR 2-31 0104-02-050
Warstwa odsqczajqca w korycie i na poszerzeniach. Zag^szczanie re^czne. Dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm z dowozem

260,00 m2
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147

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z tlucznia kamiennego . Warstwa dolna. Grubosc warstwy po
zag^szczeniu 15 cm z dowozem

260,00 m2

148

KNR 2-31 0114-07-050
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego Warstwa gorna. Grubosc warstwypo
zagqszczeniu 8 cm wraz z dowozem

260,00 m2

149

KNR 2-31 0114-08-050
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego Warstwa gorna. Dodatekza kazdy
dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 4 cm wraz z dowozem

260,00 m2

150

KNR 2-31 0312-01-050
Analog. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard II -warstwa
profilowa o grubosci po zagqszczeniu 3 cm wraz z dowozem

260,00 m2

151

KNR 2-31 0312-01-050
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
zag^szczeniu 3 cm wraz z dowozem

260,00 m2
- warstwa wiqzqca o grubosci po

152

KNR 2-31 0312-05-050
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna o grubosci po
zagqszczeniu 3 cm wraz z dowozem

260,00 m2

153

KNR 2-31 0312-06-050
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa scieralna o grubosci po
zag^szczeniu - za kazdy dalszy 1 cm ponad 3 cm z dowozem

260,00 m2

154

KNR 2-31 0806-02-050
Rozebranie nawierzchni z tylinki; analog.beton -zjazdy

142,00 m2

155

KNR 2-31 0309-03-050
Analogia Naprawa zjazdow umocnionych analog, z trylinki, betonu lub kostki
brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie
z betonu C 12/15

142,00 m2

156

KNR 2-31 0202-09-050
Zastabilizowanie terenupo wykopach pospolkq. Calkowita grubosc warstwy po
zage_szczeniu 30 cm

254,00 m2

157

KNR 2-31 0202-10-050
J.w. lecz grubosc warstwy po zage^szczeniu-za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 22 cm

254,00 m2

Kanalizacja sanitarna z kanalami bocznymi ul. Le§na Budziszewice
gmina Budziszewice
strlS

11. PRZEPOMPOWNIA PS-6 Roboty ziemne i konstrukcyjne
158

KNNR 1 0308-050-060
Wykopy liniowe szerokosci 4,0 m i gl^bokosci do 6,0 m z wydobyciem urobku lopata
lub wyciqgiem rqcznym . Grunt kategorii I-II 4,0 x 4,0 x 7,10 x 0,6

68,00 m3

159

KNNR 1 0307-060-060
J. w. lecz grunt kategorii III-IV

45,00m3
4,0 x 4,0 x 7,10 x 0,4

160

KNR 2-01 0319-01-060
Dodatek za re^czne wykopy w gruntach nawodnionych. Grunt kategorii I-II.
4,0x4,0x3,10x0,6

30,00 m3

161

KNR 2-01 0319-02-060
J.w lecz grunt kategorii III-IV.

20,00 m3
4,0x 4,0x 3,10x0,4

162

KNR 2-01 0323-03-050
Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiorkq, przy glebokosci wykopu do 6,0 m.
Grunt kat.I-II.
4,0x4,0x7,10x0,6

68,00 m2

163

KNR 2-01 0323-04-050
J. w. lecz w gruncie kat. III-IV

45,00m2
4,0 x 4,0 x 7,10 x 0,4

164

KNNR 1 0605-030-020
Igloflltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
gl^bokosci 8,0 m

165

KNNR 1 0603-010-149
Pompowanie wody zestawem iglofiltrow

90,00 szt

180,00 r-g
4,5 x 48 godz. x 0,50

166

KNR 2-28 0501-0901-060
Podsypka z pospolki grubosci 30 cm

167

KNR 2-25 0408-04-050
Fundament zpfyt zelbetowych pelnych typu ci^zkiego

2,70 m3

9,00m2
3x 3 m

12. PRZEPOMPOWNIA PS-6 Roboty montazowe
168

KNR 7-04 0403-02-090
Analogia - Zakup i montaz kompletnejprzepompowni sciekow o wydajnosci
Qp -6,0 Us ze zbiornikiem z elementow prefabrykowanych z betonu C 35/45
o srednicy 1200 mm i wysokosci 7000 mm wraz z modemem GSM.
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l,00kpl

169

KNNR 1 0215-010-060
Zasypanie spycharkqi 55 kW/75 kWwykopow z przemieszczeniem na odleglosc do
10 m Grunt kategorii I-II

68,00 m3

170

KNNR 1 0215-020-060
J.w. w gruncie kategorii III

45,00m3

171

KNR 2-01 0505-04-050
Plantowanie mechaniczne terenupowierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii IIII.

30,00 m2

172

KNR 5-10 0103-02-040
Ulozenie kabla zasilajqcego od skrzynki przylqczeniowej do skrzyni sterowniczej typ
YKYzo 5x6 mm2

30,00m

173

KNR 2-31 0006-03-050
Analogia Umocnienie terenu przepompowni oraz zjazdu kostkq brukowq na podlozu
betonowym

20,00 m2

13. PRZEPOMPOWNIA PS-6 Ogrodzenie terenu pompowni
174

KNR 2-02 1804-11-040
Ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,50 m,na slupkach metalowych sr. 51/4
obsadzonych w gruncie.

16,00m

175

KNR 2-02 1807-03-020
Wykonanie dolow, ustawienie, zamocowanie i obetonowanie slupow stalowych bramowych o sr. 89/40 cm.

3,00szt

176

KNR 2-02 1808-07-090
Zamontowanie wrot z ogrodzeniem ifurtkq o szerokosci 4,0 m, /furtka o szerokosci
1,0m/

l,00kpl

177

KNR 2-02 1801-02-040
Analogia Obrzeza betonowe przy ogrodzeniu z siatki

16,00m
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