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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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Przedmiar kanalizacja - Wiejska aktualizacja OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0206-03
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy w warstwie gleby

m3

143.5 m3 143.500
RAZEM 143.500

2 KNR 2-25
0417-01,
tabl. 0807 d

Budowa ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na
słupkach drewnianych 
(95 % odzysku materiałów))

m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

3 KNR 2-25
0416-01,
tabl. 0807 d

Kładki dla pieszych na palach - budowa (2 szt.)
(90 % odzysku materiałów))

m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

4 KNR AT-11
0107-01

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
II w umocnieniu BOX - piasek do ponownego wykorzystania - wykopy pod
studnie i kanały

m3

53 m3 53.000
RAZEM 53.000

5 KNR AT-11
0104-07

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-II w umoc-
nieniu typu BOX  koparka 1,00 m3 - Wykopy pod studnie - piasek do ponowne-
go wykorzytsania

m3

300 m3 300.000
RAZEM 300.000

6 KNR AT-11
0107-01

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
II w umocnieniu BOX - grunty nienadające się do wykorzystania - wykopy pod
studnie i kanały - wykopy w gruntach nawodnionych (Rx1.5)

m3

88.5 m3 88.500
RAZEM 88.500

7 KNR AT-11
0104-07

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-II w umoc-
nieniu typu BOX koparka 1,00 m3 - Wykopy pod studnie i rurociagi  -  grunty
nienadające się do wykorzystania - wykopy w gruntach nawodnionych (Rx1,5)

m3

499 m3 499.000
RAZEM 499.000

8 KNR AT-11
0107-09

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie
kat. IV w umocnieniu słupowo-listwowym BOX - nasyp gruzowy do ponownego
wbudowania

m3

13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500

9 KNR AT-11
0101-09

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu słupowo-liniowym  BOX - nasyp gruzowy do ponownego wbudowania

m3

89.5 m3 89.500
RAZEM 89.500

10 KNR 2-01
0607-07

Odwodnienie wykopów pod rurociagi  - Odwodnienie odbywać się będzie od-
cinkami  o długości ok. 50m (5 odcinków). - Igłofiltry o śr. 32 mm Filtry należy
montować przy użyciu rury wpłukującej 133mm z zastosowaniem obsypki fil-
tracyjnej (grunty pylaste poniżej piasków drobnych).. Wpłukanie igłofiltrów  wy-
konać z użyciem samochodu specjalnego z pompą ciśnieniową i zasobnikiem
wody (pojazd typu WUKO). Projektuje się zastosowanie agregatu pompowego
z silnikiem elektrycznym  zalecanego przez producenta systemu igłofiltrów do
odwadniania wykopów z zastosowaniem maksymalnie 80 filtrów igłowych
- zapotrzebowanie mocy 4,0-9,5 kW , 400V
- podciśnienie 9,5mH2O
- wydajność do 70 m3/h

szt.

65 szt. 65.000
RAZEM 65.000

11 KNR 2-18
0208-03
analogia

Rurocią tymczasowy  układaany  po terenie  z rur PE110 wraz z demontażem -
5 odcinków (Rx5)

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

12 KNR 2-01
0607-07

Odwodnienie wykopów pod studnie -  Igłofiltry o śr. 32 mm Filtry należy monto-
wać przy użyciu rury wpłukującej 133mm z zastosowaniem obsypki filtracyjnej
(grunty pylaste poniżej piasków drobnych).. Wpłukanie igłofiltrów  wykonać z
użyciem samochodu specjalnego z pompą ciśnieniową i zasobnikiem wody
(pojazd typu WUKO). Projektuje się zastosowanie agregatu pompowego z sil-
nikiem elektrycznym  zalecanego przez producenta systemu igłofiltrów do od-
wadniania wykopów z zastosowaniem maksymalnie 80 filtrów igłowych
- zapotrzebowanie mocy 4,0-9,5 kW , 400V
- podciśnienie 9,5mH2O
- wydajność do 70 m3/h

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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Przedmiar kanalizacja - Wiejska aktualizacja OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 KNR 2-18

0208-03
analogia

Rurocią tymczasowy  układaany  po terenie  z rur PE110 wraz z demontażem -
7 odcinków (Rx7)

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

14 KNR 5-10
0303-02
analogia

Dzielone osłony rurowe PS90 L=4,2 m  na istniejącym kablu telekomunikacyj-
nym - 3 szt

m

18.2 m 18.200
RAZEM 18.200

15 KNR 5-10
0303-02
analogia

Dzielone osłony rurowe PS90 L=2,2 m  na istniejących i projketowanych  ka-
bach energetycznych - 17szt

m

37.4 m 37.400
RAZEM 37.400

16 KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -  ława żwiro-
wo piaskowa (1:0.3) pod studnie kanalizacyjnej

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

17 KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -  ława żwiro-
wo piaskowa (1:0.3) pod kanały kanalizacyjne

m2

367.5 m2 367.500
RAZEM 367.500

18 KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm ( gruboziarnis-
te piaski, pospółki, mieszaniny żwirowo-piaskowe)  pod kanały kanalizacyjne

m2

367.5 m2 367.500
RAZEM 367.500

19 KNR 2-16
0617-03
analogia

Owinięcie ławy żwirowo-piaskowej gowłokniną z funkcją wzmocnienia, dwukie-
runkową

m2

62+1249.5 m2 1311.500
RAZEM 1311.500

20 KNR 2-16
0617-03
analogia

Owinięcie warstwy podsypki i obsypki  gowłokniną separacyjno filtracyjną m2

1543.5 m2 1543.500
RAZEM 1543.500

21 KNR 2-18
0502-01

Posadowienie sudni na warstwie 10cm  chudego betonu C12/15 ( wW przy-
padku wystąpienia lokalnie na poziomie posadowienia studni nienawodnionej
gliny piaszczystej  lub pyłu - przyjęto takie posadowienie studni S7-S11).

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

22 Kalkulacja
własna

Wykonanie otworu  w studni S1  dla przejścia  szczelnego rury PVC200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23 KNR 2-18
0613-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. wewn. 1200 mm w gotowym wy-
kopie. Wkonać jako  studnie kołowe, włazowe, o średnicy wewnętrznej
1200mm, przelotowe i połączeniowe, wykonane z elementów prefabrykowa-
nych, zgodnych z normą PN-B-10729 i PN-EN 1917.
Elementy studni winny być wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodo-
szczelnego W8, mrozoodpornego F- 150.
Studnie winny spełniać wymagania normy j.w. i posiadać aprobatę techniczną
COBRTI INSTAL i IBDiM. oraz posiadać stopnie złazowe
Elementy studni
- właz żeliwny o sr. 600mm klasy D400 - 8 szt.
- pokrywa studzienna dw1200mm, dz1470mm, obciązenie dop. 300KN - 8 szt
- usczelka studni dw1200mm - 15 szt.
- dennica studmi de 1200mm. H=1200 mm z fabrycznymi przejściami szczel-
nymi dla rur PVC 200 i PVC 160 (wg zestawienia studni) , z kinetą - 7 szt
- dennica studmi de 1200mm. H=930 mm z fabrycznymi przejściami szczelny-
mi dla rur PVC 200 i PVC 160 (wg zestawienia studni) , z kinetą - 1 szt
- krąg żelbetowy H=250mm, dw1200mm - 1 szt
- krąg żelbetowy H=750mm, dw1200mm - 1 szt
- krąg żelbetowy H=1000mm, dw1200mm -6 szt
- pierścienie wyrównacze pod właz H=20mm -1 szt
- pierścienie wyrównacze pod właz H=30mm -3 szt
- pierścienie wyrównacze pod właz H=40mm -1 szt
- pierścienie wyrównacze pod właz H=60mm -2 szt
- pierścienie wyrównacze pod właz H=100mm - 1 szt
 
Wszystkie elementy studni łączone są przy użyciu uszczelek.  Zwieńczenia
studni winny być zgodne z PN-EN-124. Łączenie pierścieni wykonać przy uży-
ciu zaprawy cementowej.

stud.

8 stud. 8.000
RAZEM 8.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Użytkownik: PROWEKS SP. z o.o.



Przedmiar kanalizacja - Wiejska aktualizacja OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24 KNR 2-18

0613-04
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-6 [0.5 m]
stud.

-6.000

RAZEM -6.000
25 KNR-W 2-

18 0408-02
Rury kanaliz. kielich.  PVC - U klasy S, SN 8,  Dz 160 x 4,7 mm  łączone  przy
użyciu uszczelek gumowych

m

101.5 m 101.500
RAZEM 101.500

26 KNR-W 2-
18 0408-03

Rury kanaliz. kielich.  PVC - U klasy S, SN 8,  Dz 200x5,9mm   łączone  przy
użyciu uszczelek gumowych

m

323.5 m 323.500
RAZEM 323.500

27 KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

101.5 m 101.500
RAZEM 101.500

28 KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

323.5 m 323.500
RAZEM 323.500

29 KNR 2-01
0320-02
analogia

Warstwa ochronna zasypu (0,3 m ponad wierzch rury, piaskiem) z  ręcznym
zagęszczaniem warstw piaskiem z wykopów

m3

183.75 m3 183.750
RAZEM 183.750

30 KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - zasypanie pias-
kiem z wykopów

m3

169.25 m3 169.250
RAZEM 169.250

31 KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - zasypanie pias-
kiem dowiezionym

m3

242.6 m3 242.600
RAZEM 242.600

32 KNR 2-31
0114-01
analogia

Wbudowanie warstwy nasypu gruzowego z ubijaniem mechanocznym co 20
cm (grunt w wykopów)- warstwa dolna

m2

103 m2 103.000
RAZEM 103.000

33 KNR 2-31
0114-02 z.o.
2.12. 9901-
02 

Wbudowanie warstwy nasypu gruzowego z ubijaniem mechanocznym co 20
cm (grunt w wykopów)- warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż
2.5 m

m2

103*10 m2 1030.000
RAZEM 1030.000

34 KNR 2-31
0114-03

Wbudowanie warstwy nasypu gruzowego z ubijaniem mechanocznym co 20
cm (grunt w wykopów)- warstwa górna 8 cm

m2

103 m2 103.000
RAZEM 103.000

35 KNR 2-31
0114-04

Wbudowanie warstwy nasypu gruzowego z ubijaniem mechanocznym co 20
cm (grunt w wykopów)- warstwa górna  - dodatek za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu

m2

103*7 m2 721.000
RAZEM 721.000

36 KNR 2-25
0417-02

Rozebranie ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na
słupkach drewnianych

m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

37 KNR 2-25
0416-03

Kładki dla pieszych na palach - rozebranie (2 szt.) m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

38 KNR 2-01
0206-05

Transport gruntu rodzimego nienadającego się do ponownego wykorzytsania
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (załadunek mechaniczny
Grunt uprzednio odspojony.

m3

587.5 m3 587.500
RAZEM 587.500

39 KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

OBSŁUGA GEODEZYJNA (TYCZENIE, POMIARY, INWENTARYZACJA PO-
WYKONAWCZA)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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