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NAZWA INWESTYCJI:
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PRZEDMIAR ROBÓT

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4684



Przedmiar

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

Instalacja kanalizacyjna1

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

KNR-W 2-01
0203-07

1
d.1

609,600m3(338 + 43) * (2 * 0,8)

609,600RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do
1m)

KNR-W 2-01
0314-01

2
d.1

762,000m2(338 + 43) * 2

762,000RAZEM

m3Wykonanie podsypki i obsybki technologicznej rurociągu
piaskiem

KNR 2-01
0610-06

3
d.1

135,200m3338 * 0,8 * 0,5

135,200RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3m

KNR-W 2-18
0513-05

4
d.1

3,000stud.3

3,000RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3m właz D400

KNR-W 2-18
0513-01

5
d.1

4,000stud.4

4,000RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mmKNR-W 2-18
0517-02

6
d.1

3,000szt3

3,000RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18
0408-02

7
d.1

115,000m115

115,000RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mmKNR-W 2-18
0408-03

8
d.1

58,000m58

58,000RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mmKNR-W 2-18
0408-05

9
d.1

112,000m112

112,000RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mmKNR-W 2-18
0408-07

10
d.1

60,000m60

60,000RAZEM

sztKształtki PE kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

KNR-W 2-18
0421-02

11
d.1

18,000szt18

18,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 300 mm

KNR-W 2-18
0706-04

12
d.1

1,000odc.
-1

prób
.

1

1,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR 2-19
0219-01

13
d.1

345,000mpoz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10

345,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem

na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
KNR-W 2-01

0222-01
14

d.1

474,400m3poz.1 - poz.3

474,400RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97

KNR-W 2-01
0228-01 s.sz.
2.5.2. 9907-

02

15
d.1

474,400m3poz.14

474,400RAZEM

kpl.Wpust podwórzowy z osadnikiem klasy d400KNP 05 0210
-01.01

16
d.1

2,000kpl.2

2,000RAZEM

mDemontaż rurociągu o śr. 160 mm - w wykopieKNR 4-02
0231-02
analogia

17
d.1

43,000m43

43,000RAZEM
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