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KOSZTORYS:

Przedmiar

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

Instalacja wodociagowa1

kpl.Montaż tymczasowej instalacji pompowania wody -
eksploatacja na czas wykonywania robót remontowychkalk. własna

1
d.1

1,000kpl.1,000

1,000RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
Grunt oblepiający naczynie robocze.

KNR 2-01
0215-04 z.sz.
2.3.2. 9903

2
d.1

360,000m3300 * 0,8 * 1,5

360,000RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

KNR 2-01
0324-02

3
d.1

900,000m2300 * 1,5 * 2

900,000RAZEM

m3Wykonanie podsypki technologicznej rurociąguKNR 2-01
0610-06
analogia

4
d.1

72,000m30,3 * 0,8 * 300

72,000RAZEM

stud.Studnia z polietyleny dn1000 w gotowym wykopie o
głębokości 2,5m, właz D400 wraz z pompą do wody
brudnej (wydajność pompy: 2,0dm3/s, wysokość
podnoszenia 40m) i koszem ssawnym

KNR-W 2-18
0513-01

5
d.1

1,000stud.1,000

1,000RAZEM

sztPrzejście szczelne przez ścianyKNR-W 2-18
0527-01
analogia

6
d.1

1,000szt1,000

1,000RAZEM

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 50 mm -
ekstrapolacja

KNR-W 2-18
0109-01/02

7
d.1

300,000m300,000

300,000RAZEM

złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr. zewnętrznej 50 mm - ekstrapolacja

KNR-W 2-18
0110-01/02

8
d.1

10,000złąc
z.

10,000

10,000RAZEM

odc.
200
m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej
do 150 mm
Krotność = 2

KNR-W 2-18
0708-01

9
d.1

1,000odc.
200
m

1,000

1,000RAZEM

200
m -

1pró
b.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 50 mm

KNR-W 2-18
0704-01

10
d.1

1,000200200
m -

1pró
b.

1,000200

1,000200RAZEM

mOznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR 2-19
0219-01

11
d.1

300,000m300,000

300,000RAZEM
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KOSZTORYS:

Przedmiar

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

gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
KNR 2-01
0230-01

12
d.1

288,000m3(poz.2 - poz.4)

288,000RAZEM

m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0212-05

13
d.1

86,400m3(poz.2 - poz.12) * 1,2

86,400RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III-IV

KNR 2-01
0236-02

14
d.1

288,000m3poz.12

288,000RAZEM

m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0212-05

15
d.1

288,000m3poz.2 - poz.4

288,000RAZEM

szt.Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.
nom. 25 mm

KNR INSTAL
0109-03

16
d.1

9,000szt.9,000

9,000RAZEM

szt.Złącze pożarowe lub zawór ze złączką do węża o śr.
nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0131-03
analogia

17
d.1

9,000szt.poz.16

9,000RAZEM

mRurociągi z rur stalowych kwasoodpornych o śr.nom.
32x2,0 mm

KNR 7-24
0203-06

18
d.1

21,600m18 * (0,7 + 0,2 + 0,3)

21,600RAZEM

szt.Kołnierze ze stali kwasoodpornej o śr.nom. 32 mmKNR 7-24
0209-05

19
d.1

18,000szt.18

18,000RAZEM

szt.Złącze kołnierzowe PE/STAL 50/32 PE-100KNKRB 4-I
0407-02
analogia

20
d.1

18,000szt.18

18,000RAZEM

szt.Zasuwy odcinające ISO DN 1 1/2" do rur PE DZ50KNR-W 2-19
0205-02
analogia

21
d.1

18,000szt.18

18,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Instalacja wodociagowa
	Pozycja: Montaż tymczasowej instalacji pompowania wody - eksploatacja na czas wykonywania robót remontowych
	1,000

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze.
	300 * 0,8 * 1,5

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
	300 * 1,5 * 2

	Pozycja: Wykonanie podsypki technologicznej rurociągu
	0,3 * 0,8 * 300

	Pozycja: Studnia z polietyleny dn1000 w gotowym wykopie o głębokości 2,5m, właz D400 wraz z pompą do wody brudnej (wydajność pompy: 2,0dm3/s, wysokość podnoszenia 40m) i koszem ssawnym
	1,000

	Pozycja: Przejście szczelne przez ściany
	1,000

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 50 mm - ekstrapolacja
	300,000

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 50 mm - ekstrapolacja
	10,000

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2
	1,000

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 50 mm
	1,000200

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	300,000

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	(poz.2 - poz.4)

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	(poz.2 - poz.12) * 1,2
	poz.2 - poz.4

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	poz.12

	Pozycja: Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 25 mm
	9,000

	Pozycja: Złącze pożarowe lub zawór ze złączką do węża o śr. nominalnej 25 mm
	poz.16

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych kwasoodpornych o śr.nom. 32x2,0 mm
	18 * (0,7 + 0,2 + 0,3)

	Pozycja: Kołnierze ze stali kwasoodpornej o śr.nom. 32 mm
	18

	Pozycja: Złącze kołnierzowe PE/STAL 50/32 PE-100
	18

	Pozycja: Zasuwy odcinające ISO DN 1 1/2" do rur PE DZ50
	18





