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Remont  i przebudowa  przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku D.S. Słowianka we Wrocławiu

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do

1 45231300-8 Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej 1 45
1.1 45111200-0  Przygotowanie terenu-roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 15
1.2 45111200-0 Roboty ziemne 16 22
1.3 45231300-8 Ułożenie sieci  kanalizacji grawitacyjnej 23 30
1.4 45233253-7 Odtworzenie nawierzchni 31 44
1.5 45233253-7 Remont siedzisk betonowych 45 45

2 45231300-8 Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 46 59
2.1 45111200-0  Roboty ziemne 46 50
2.2 45231300-8 Ułożenie sieci  kanalizacji grawitacyjnej 51 56
2.3 45231300-8 Przebudowa studzienki S2, unieczynnienie istniejącego odcinka przyłącza kanalizacji sa-

nitarnej
57 59
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Remont  i przebudowa  przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku D.S. Słowianka we Wrocławiu

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45231300-8 Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej

1.1 45111200-0  Przygotowanie terenu-roboty rozbiórkowe i demontażowe
1
d.1.1

1.001.001 ST.03 Rozebranie chodników  i przejść dla pieszych z płyt betonowych o
wym. 120x60 cm na podsypce cem. piaskowej, z przesortowa-
niem materiałów z rozbiórki i pozostawieniem na odkładzie mate-
riałów pełnowartościowych

m2

 
0,60*1,20*3*2+0,60*1,20*4+0,60*1,20*4 m2 10,08

RAZEM 10,08
2
d.1.1

1.001.002 ST.03 Rozebranie chodników i przejść dla pieszych  z kostki betonowej
o wym. 20x10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem z przesortowaniem materiałów z rozbiórki i pozostawie-
niem na odkładzie materiałów pełnowartościowych

m2

 
(9,80-3,60)*(0,90+0,50*2) m2 11,78
2,0*(0,90+0,50*2)+3,60*(1,0+0,90+0,50*2) m2 14,24

RAZEM 26,02
3
d.1.1

1.001.003 ST.03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce
piaskowej- z pozostawieniem mat. z rozbiórki na odkładzie

m2

 
0,41*2,60*1,10+1,25*(0,90+0,50*2) m2 3,55
1,20*1,20-3,14*0,35*0,35 m2 1,06
1,63*(2,30+0,40*2) m2 5,05
3,14*0,45*0,45-3,14*0,35*0,35 m2 0,25

RAZEM 9,91
4
d.1.1

1.001.004 ST.03 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości ~4 cm

m2

(1,05+1,85+2,40)/3*(2,30+0,50*2) m2 5,83
RAZEM 5,83

5
d.1.1

1.001.005 ST.03 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.
do 5 cm

m

1,05+2,40 m 3,45
RAZEM 3,45

6
d.1.1

1.001.006 ST.03 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboś-
ci 15 cm

m2

poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m2 51,84
RAZEM 51,84

7
d.1.1

1.001.007 ST.03 Ręczne rozebranie nawierzchni z otoczaków o o grubości 20 cm,
z pozostawieniem kruszywa kamiennego na odkładzie

m2

 
1,70*0,50 m2 0,85

RAZEM 0,85
8
d.1.1

1.001.008 ST.03 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

1,0*3+1,0 m 4,00
RAZEM 4,00

9
d.1.1

1.001.009 ST.03 Wykopanie krzewów w miejscu lokalizacji  studzienki kanalizacyj-
nej S2

szt.

 
<ilość szacunkowa do ustalenia na etapie realizacji robót> 3,14*
0,45*0,45*8

szt. 5

RAZEM 5
10
d.1.1

1.001.010 ST.03 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm z darnią z przerzutem

m2

 
2,20*2,20+1,70*(2,50-1,10-0,58)+2,50*(4,0-1,10)+3,14*0,45*0,45 m2 14,12

RAZEM 14,12
11
d.1.1

1.001.011 ST.03 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z
przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

 
poz.10 m2 14,12

RAZEM 14,12
12
d.1.1

1.001.012 ST.02 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głęb. do 3,0 m

kpl.

 
3 kpl. 3,00
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Remont  i przebudowa  przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku D.S. Słowianka we Wrocławiu

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3,00
13
d.1.1

1.001.013 ST.02 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości

0.5m

 
3 0.5m 3,00

RAZEM 3,00
14
d.1.1

1.001.014 ST.02 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy no-
minalnej 150 mm uszczelnionego cementem

m

 
17,50+2,50+1,0+1,0 m 22,00

RAZEM 22,00
15
d.1.1

1.001.015 ST.02 Demontaż rurociągu z PCW o śr. zew. 110 mm szt.

2,50+8,0 szt. 10,50
RAZEM 10,50

1.2 45111200-0 Roboty ziemne
16
d.1.2

1.001.017 ST.01 Wykopy o ścianach pionowych szerokości 0.8-2.5 m, o głębokoś-
ci do 3,0 m, wykopy wykon. ręcznie i mechanicznie w gruncie kat.
III/IV na odkład, roboty wraz z kosztami odwodnienia wykopów, z
wykonaniem prac pomiarowych i wykopów kontrolnych oraz uło-
żeniem i rozbiórką kładek z barierami dla pieszych (nad wykopa-
mi)

m3

 
<odcinek od budynku do studzienki S1>
0,90*(1,94+0,15-0,20)*(20,0-2,20-1,50) m3 27,73
< wymiana ks110> 0,90*(2,50+8,0-1,10)*(1,65-0,20) m3 12,27
<rozkopy pod studz.> 2,20*2,20*(1,67+0,30-0,20) m3 8,57
<potrącenie: istn. studzienka> -3,14*0,60*0,60*1,67 m3 -1,89

RAZEM 46,68
17
d.1.2

1.001.018 ST.01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szero-
kości dna do 0.6 w gruncie kat. IV (poza trasą wykopów pod przy-
łącze)

m

 
(1,20-0,90)*5 m 1,50

RAZEM 1,50
18
d.1.2

1.001.019 ST.01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i sze-
rokości dna do 0.8 m w gruncie kat. IV ( z zagęszczeniem zasy-
pek)

m

 
poz.17 m 1,50

RAZEM 1,50
19
d.1.2

1.001.020 ST.01 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telefonicznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm

m

 
6,0 m 6,00

RAZEM 6,00
20
d.1.2

1.001.021 ST.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

 
0,90*0,15*(20,0-2,20-1,50) m3 2,20
0,15* 0,90*(2,50+8,0-1,10) m3 1,27
2,20*2,20*0,15 m3 0,73

RAZEM 4,20
21
d.1.2

1.001.022 ST.01 Zasypki  i obsypki z kruszyw naturalnych  dowiezionych- w strefie
ochronnej rurociągów

m3

0,90*(0,16+0,30)*(20,0-2,20-1,50) m3 6,75
2,20*2,20*0,63-3,14*0,60*0,60*0,63 m3 2,34
0,90*(2,50+8,0-1,10)*(0,11+0,30) m3 3,47

RAZEM 12,56
22
d.1.2

1.001.023 ST.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.
5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

 
poz.16 m3 46,68
<potrącenie>
-poz.20 m3 -4,20
<poz. 26 (bez potrąc.> -(12,56+3,14*0,60*0,60*0,63) m3 -13,27
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Remont  i przebudowa  przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku D.S. Słowianka we Wrocławiu

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 29,21

1.3 45231300-8 Ułożenie sieci  kanalizacji grawitacyjnej
23
d.1.3

1.001.025 ST.02 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U,
łączonych kielichowo do kanalizacji zewnętrznej. Rury długości do
3 m o śr. 160 mm

m

 
20,0-1,0 m 19,00

RAZEM 19,00
24
d.1.3

1.001.026 ST.02 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U
SN 8, łączonych kielichowo. Rury długości 3 i do 3 m o śr. 110
mm

m

 
2,50+8,0 m 10,50

RAZEM 10,50
25
d.1.3

1.001.027 ST.02 Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, SN8
lita, łączonych kielichowo o śr. 110 mm- kolana 110x45 st.

szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
26
d.1.3

1.001.028 ST.02 Przejście wodo- i gazoszczelne o śr. nom. 150 mm- obsadzone w
ścianach fundamentowych budynku, L~0,80 m/1 szt, z uszczel-
nieniem wylotów i połączeniem z istn. kanal. wewnętrzną

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
27
d.1.3

1.001.029 ST.02 Przejście wodo- i gazoszczelne o śr. nom. 100 mm- obsadzone w
ścianach fundamentowych budynku, L~0,80 m/1 szt, z uszczel-
nieniem wylotów i połączeniem z istn. kanal. wewnętrzną

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
28
d.1.3

1.001.030 ST.02 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie
o średnicy 1000 mm i głębokości 1,67 m. Studzienki z całkowicie
wykończoną kinetą, z  króćcami wlotowymi i wylotowymi. Włazy
żeliwne klasy A - studzienka w terenie zielonym

szt.

 
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
29
d.1.3

1.001.031 ST.02 Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betono-
wą grubości do 15 cm dla rur o średnicy 150 mm -przepięcie ist-
niejącego przyłącza w studzience

szt.

 
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
30
d.1.3

1.001.032 ST.02 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie
o średnicy 1000 mm i głębokości 2.33 m,studzienka z całkowicie
wykończoną kinetą, z  króćcami wlotowymi i wylotowymi. Włazy
żeliwne klasy D

szt.

 
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

1.4 45233253-7 Odtworzenie nawierzchni 
31
d.1.4

1.001.033 ST.03 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie
płaskim

m3

poz.10*0,15 m3 2,12
RAZEM 2,12

32
d.1.4

1.001.034 ST.03 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie
płaskim grubość warstwy 5 cm

ha

poz.10/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001

33
d.1.4

1.001.035 ST.03 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z
nawożeniem

m2

2,20*2,20+1,60*(2,50-1,10-0,60)+1,60*(4,0-1,10) m2 10,76
RAZEM 10,76

34
d.1.4

1.001.036 ST.03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym - przebudowa

km
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Remont  i przebudowa  przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku D.S. Słowianka we Wrocławiu

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 
0,02 km 0,02

RAZEM 0,02
35
d.1.4

1.001.037 ST.03 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

 
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.7 m2 52,69

RAZEM 52,69
36
d.1.4

1.001.038 ST.03 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.35 m2 52,69
RAZEM 52,69

37
d.1.4

1.001.039 ST.03 Odtworzenie opaski z otoczaków ( z uwzględnieniem materiałów z
rozbiórki)

m3

 
poz.7*0,30 m3 0,26

RAZEM 0,26
38
d.1.4

1.001.040 ST.03 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm - roboty na  pasach węższych niż 2.5 m (z wy-
korzystaniem pełnowartościowego materiału z rozbiórki)

m2

 
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m2 51,84

RAZEM 51,84
39
d.1.4

1.001.041 ST.03 Ława pod obrzeża betonowa z oporem, beton C12/15 m3

<obrzeża>
(0,24*0,08+0,18*0,08)*poz.8 m3 0,13

RAZEM 0,13
40
d.1.4

1.001.042 ST.03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wyko-
rzystaniem pełnowartościowych materiałów z rozbiórki

m

 
poz.8 m 4,00

RAZEM 4,00
41
d.1.4

1.001.043 ST.03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( z
uwzględnieniem pełnowartościowych materiałów z rozbiórki)

m2

 
poz.2 m2 26,02

RAZEM 26,02
42
d.1.4

1.001.044 ST.03 Chodniki asfaltowe - grubość warstwy po zagęszczeniu 4- 5 cm m2

poz.4 m2 5,83
RAZEM 5,83

43
d.1.4

1.001.045 ST.03 Nawierzchnia  z płyt betonowych 60x120 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, z uwzględnieniem
pełnowartościowych materiałów z rozbiórki

m2

 
poz.1 m2 10,08

RAZEM 10,08
44
d.1.4

1.001.046 ST.03 Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka granitowa z roz-
biórki

m2

 
poz.3 m2 9,91

RAZEM 9,91

1.5 45233253-7 Remont siedzisk betonowych
45
d.1.5

1.001.047 ST.03 Remont siedzisk betonowych wraz z płytami podestowymi i zbior-
nikiem piasku -rozbiórka w niezbędnym zakresie, ocena stanu
technicznego podłoża i fundamentów, wykonanie wzmocnionej
podbudowy, ewentualne dobetonowanie fundamentów i ponowny
montaż siedzisk z elementami uzupełniającymi

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2 45231300-8 Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
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Remont  i przebudowa  przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku D.S. Słowianka we Wrocławiu

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.1 45111200-0  Roboty ziemne
46
d.2.1

1.001.048 ST.01 Wykopy o ścianach pionowych  o głębokości do 3,0 m, wykopy
wykon. ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. III/IV na odkład, ro-
boty wraz z kosztami odwodnienia wykopów, z wykonaniem prac
pomiarowych i wykopów kontrolnych oraz wykonaniem zabezpie-
czeń elmentów małej architektury, drzewa i słupa oświtleniowego
znajdujących się w pobliżu studzienki S

m3

 
<komora startowa i odbiorcza>
2,50*3,0*(2,33-0,20+0,45) m3 19,35
2,30*2,50*(2,31+0,30-0,20) m3 13,86
<potrącenie: istn. studzienki> -3,14*0,60*0,60*(2,31+2,33+0,20*2-
0,20*2)

m3 -5,25

RAZEM 27,96
47
d.2.1

1.001.049 ST.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm -
podsypka żwirowo-piaskowa

m3

<komora odbiorcza> 2,50*2,30*0,15 m3 0,86
RAZEM 0,86

48
d.2.1

1.001.050 ST.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -
podsypka żwirowo piaskowa wyrównawcza (pod  studzienkę  w
komorze startowej)

m3

 
3,0*2,50*0,20 m3 1,50

RAZEM 1,50
49
d.2.1

1.001.051 ST.01 Dowóz piasku na zasypki (wymiana gruntu) m3

 
<przyjmuje się wymianę zalegających ew. nasypów gliniastych,
piaszczysto-gliniastych przewarstwionych namułem (ilośc do rozli-
czenia na etapie realizacji inwestycji> 2,50*3,0*0,50

m3 3,75

RAZEM 3,75
50
d.2.1

1.001.052 ST.01 Ręczne zasypywanie- kat. gruntu III, zagęszczanie mechaniczne
do wsk. Js=1,00  (zasypanie komór przewiertowych z zabudowa-
nymi w nich studzienkami)

m3

 
<wykopy> poz.46 m3 27,96
<potrącenie> -(poz.47+poz.48) m3 -2,36
<studz.> -[3,14*0,70*0,70*(2,51-0,20-0,60)+3,14*0,60*0,60*(2,53-
0,20-0,60)]

m3 -4,59

-3,14*0,55*0,55*0,60*2 m3 -1,14
RAZEM 19,87

2.2 45231300-8 Ułożenie sieci  kanalizacji grawitacyjnej
51
d.2.2

1.001.054 ST.02 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U,
łączonych kielichowo do kanalizacji zewnętrznej. Rury długości do
3 m o śr. 160 mm

m

 
17,0-14,0 m 3,00

RAZEM 3,00
52
d.2.2

1.001.055 ST.02 Przewierty o długości do 20 m wykonywane urządzeniami do wier-
ceń poziomych,  rurami stalowymi o śr. DN250 mm w gruntach
kat.III-IV

m

 
14,0 m 14,00

RAZEM 14,00
53
d.2.2

1.001.056 ST.02 Przeciąganie rurociągów przewodowych na płozach systemowych
w rurach ochronnych, rury przewodowe PVC  o śr.160 mm, z za-
mknięciem końcówek manszetami  do uszczelniania przestrzeni
pomiędzy rurą przewodową a osłonową

m

 
<ilość manszet -szt 2>
poz.52 m 14,00

RAZEM 14,00
54
d.2.2

1.001.057 ST.02 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie
o średnicy 1200 mm i głębokości 2.31 m z włazem żeliwnym kl. D

szt.

 
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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Remont  i przebudowa  przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku D.S. Słowianka we Wrocławiu

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

55
d.2.2

1.001.058 ST.02 Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betono-
wą grubości do 15 cm dla rur o średnicy 150 mm -przepięcie ist-
niejących przyłączy w studzience

szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
56
d.2.2

1.001.059 ST.02 Połączenie kamionka - PVC  o średnicy 190-160 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

2.3 45231300-8 Przebudowa studzienki S2, unieczynnienie istniejącego odcinka przyłącza kanalizacji sani-
tarnej

57
d.2.3

1.001.060 ST.02 Unieczynnienie istniejących kanałów poprzez zamulenie miesza-
niną piasku i cementu (kanały poza trasą projektowanych sieci)

m3

 
(3,14*0,08*0,08*14,0)*1,15 m3 0,32

RAZEM 0,32
58
d.2.3

1.001.061 ST.02 Korki betonowe -zaślepienie unieczynnianych przyłączy szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

59
d.2.3

1.001.062 ST.02 Przebudowa kinety w istniejącej studzience kpl.

 
1 kpl. 1,00
 
Uwaga: (przedmiar nie obejmuje robót tymczasowych- jak np.
tymczasowe odprowadzenie ścieków, czyszczenie istniejącej ka-
nalizacji z klatki schodowej Nr 2 oraz kanalizacji przed jej demon-
tażem, zabezpieczenie robót przed napływem ścieków z istn. ka-
nalizacji,próby szczelności, kamerowanie, tymczasowe wzmoc-
nienie podłoża komory startowej, wywóz zbędnego urobku i gruzu
itp,)

RAZEM 1,00
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