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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

BRANŻE: Instalacji wod-kan
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NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EW 191/1, 780/22, 780/18
GM. DOBRA, POWIAT: POLICKI
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2022-02-22

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 5380



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

(285,5 + 21,7) / 1000 km 0,31

RAZEM 0,31

2
d.1

KNNR 6 0801-
04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm
mechanicznie

m2

428 m2 428,00

RAZEM 428,00

3
d.1

KNNR 1 0202-
07

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

m3

728,03 + 48,83 + 4 * 2 * 1,5 m3 788,86

RAZEM 788,86

4
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.3 * 0,9 m3 709,97

RAZEM 709,97

5
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

poz.3 * 0,9 m3 709,97

RAZEM 709,97

2 ROBOTY INSTALACYJNE

6
d.2

KNR 2-18
0901-01
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - trójniki wbudowane
do istniejących rurociągów o śr. 110mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

7
d.2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane
na rurociągach PVC i PE z nasuwką

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

8
d.2

KNR-W 2-18
0108-03

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na
wcisk o śr. zewnętrznej 110 mm

m

285,5 m 285,50

RAZEM 285,50

9
d.2

KNR-W 2-18
0122-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm

szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

10
d.2

KNNR 4 1014-
03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 110 mm - zabezpieczenia przed przesunięciem

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

11
d.2

KNNR 4 1014-
03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 110 mm - kołnierz ślepy

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

12
d.2

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm zabezpieczone w
przypadku złamania

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

13
d.2

KNR 2-18
0902-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady rurowe
(opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

14
d.2

KNR 2-18
0907-01
analogia

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą
zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 40mm

m

21,7 m 21,70

RAZEM 21,70

15
d.2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 32mm montowane
na rurociągach PVC i PE z nasuwką - dodatkowe zasuwy przed
granicą działki

kpl.

4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

16
d.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą
magnetyczną znakowania rurociągu wodociągowego

m
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poz.8 + poz.14 m 307,20

RAZEM 307,20

17
d.2

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m
-1

prób.

285,5 / 200 200m
-1

prób.

1,43

RAZEM 1,43

18
d.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

19
d.2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

20
d.2

KNR-W 2-18
0708-01
analogia

Badanie wody szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

21
d.2

KNR 2-19
0134-02
analogia

Oznakowania, na słupku stalowym kpl.

8 kpl. 8,00

RAZEM 8,00

22
d.2

KNR 9-20
0307-02

Studnia wodomierzowa tworzywowa śr. 600mm z wyposażeniem szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>(285,5 + 21,7) / 1000</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>428</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>728,03 + 48,83 + 4 * 2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,9</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,9</edit>


	Dział:ROBOTY INSTALACYJNE
	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 110mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>285,5</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - zabezpieczenia przed przesunięciem
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - kołnierz ślepy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm zabezpieczone w przypadku złamania
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 40mm
	Obmiar: <edit>21,7</edit>

	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 32mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką - dodatkowe zasuwy przed granicą działki
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą magnetyczną znakowania rurociągu wodociągowego
	Obmiar: <edit>poz.8 + poz.14</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Obmiar: <edit>285,5 / 200</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie wody
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oznakowania, na słupku stalowym
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Studnia wodomierzowa tworzywowa śr. 600mm z wyposażeniem
	Obmiar: <edit>4</edit>





