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Remont i przebudowa przyłącza S2 od studzienki S2-1 do S2-4 z przykanalikami P6, P7, P8, P9

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do

1 45231000-5 Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej 1 55
1.1 45231000-5 Przygotowanie terenu-roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 16
1.2 45231000-5 Roboty ziemne 17 23
1.3 45231000-5 Ułożenie sieci  kanalizacji grawitacyjnej 24 39
1.4 45231000-5 Odtworzenie nawierzchni 40 55
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Remont i przebudowa przyłącza S2 od studzienki S2-1 do S2-4 z przykanalikami P6, P7, P8, P9

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45231000-5 Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

1.1 45231000-5 Przygotowanie terenu-roboty rozbiórkowe i demontażowe
1
d.1.1

1.001.01 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie chodników  i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wym.
~75x90x12 cm na podsypce cem. piaskowej, z przesortowaniem mate-
riałów z rozbiórki i pozostawieniem na odkładzie materiałów pełnowartoś-
ciowych

m2

 
0,75*0,90*4*2 m2 5,40

RAZEM 5,40
2
d.1.1

1.001.02 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych  z kostki betonowej - na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z przesortowaniem
materiałów z rozbiórki i pozostawieniem na odkładzie materiałów pełno-
wartościowych

m2

 
(0,90+0,50*2)*(5,80-2,50-1,50)+3,0*3,0 m2 12,42
(2,0+0,50*2)*(5,64-3,0-0,50) m2 6,42
(0,90+0,50*2)*(4,90-0,50-1,50) m2 5,51
1,50*(0,45+0,50) m2 1,43
(0,90+0,50*2)*5,60 m2 10,64
(1,0+0,50*2)*(10,0-1,50) m2 17,00
3,0*3,0 m2 9,00

RAZEM 62,42
3
d.1.1

1.001.03 ST-PS-
0.1.3

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piasko-
wej- z pozostawieniem mat. z rozbiórki na odkładzie

m2

 
(14,10-1,10-2,20+0,90-1,50*2)*(1,0+0,50*2) m2 17,40
(2,20+0,50*2)*(2,20+0,50*2)*2-3,14*0,30*0,30*2 m2 19,91
(0,90+0,50*2)*(6,92-5,60-1,25) m2 0,13
(1,50+0,50*2)*(1,50+0,50*2) m2 6,25
(1,0+0,50*2)*(2,0-1,25) m2 1,50

RAZEM 45,19
4
d.1.1

1.001.04 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-podjazd dla nps m2

1,50*0,90 m2 1,35
RAZEM 1,35

5
d.1.1

1.001.05 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

poz.4*0,15 m3 0,20
RAZEM 0,20

6
d.1.1

1.001.06 ST-PS-
0.1.3

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ok.
10-15 cm

m2

poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m2 114,36
RAZEM 114,36

7
d.1.1

1.001.07 ST-PS-
0.1.3

Ręczne rozebranie nawierzchni z otoczaków o o grubości 20 cm, z po-
zostawieniem kruszywa kamiennego na odkładzie

m2

 
1,0*0,30 m2 0,30

RAZEM 0,30
8
d.1.1

1.001.08 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

1,50+2,0+2,50+1,0 m 7,00
RAZEM 7,00

9
d.1.1

1.001.09 ST-PS-
0.1.3

Wykopanie krzewów z bryłą korzeniową o średnicy do 0.50 m w celu
przesadzenia-w miejscu lokalizacji  istn. studzienki kanalizacyjnej  (bez
ponownego nasadzania krzewów na sieci kanalizacyjnej)

szt.

 
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
10
d.1.1

1.001.10 ST-PS-
0.1.3

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

m2

 
1,70*(19,50-10,0+11,30-2,0-1,50-1,10) m2 27,54
2,60*2,60+1,65*2,30 m2 10,56

RAZEM 38,10
11
d.1.1

1.001.11 ST-PS-
0.1.3

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzu-
tem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2
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Remont i przebudowa przyłącza S2 od studzienki S2-1 do S2-4 z przykanalikami P6, P7, P8, P9

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 
poz.10 m2 38,10

RAZEM 38,10
12
d.1.1

1.001.12 ST-PS-
0.1.3

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

13
d.1.1

1.001.13 ST-PS-
0.1.3

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1.1

1.001.14 ST-PS-
0.1.3

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w go-
towym wykopie o głęb. do 3,0 m

kpl.

 
4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
15
d.1.1

1.001.15 ST-PS-
0.1.3

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w go-
towym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = -3

0.5m

 
4 0.5m 4,00

RAZEM 4,00
16
d.1.1

1.001.16 ST-PS-
0.1.3

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej
150 mm uszczelnionego cementem

m

19,50+11,30+14,10-1,0*2-1,0+5,80+4,90+5,64+6,90 m 65,14
RAZEM 65,14

1.2 45231000-5 Roboty ziemne
17
d.1.2

1.001.17 ST-PS-
0.1.3

Wykopy wyk. mechan. i ręcznie, z wykonaniem robót pomiarowych, wy-
konaniem wykopów kontrolnych i umocnieniem  wykopów  w zakresie
zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, ułożeniem i rozbiór-
ką kładek dla pieszych  nad wykopami, zabezpieczeniem istniejących
sieci  na trasie wykopów.  Roboty wraz z kosztem odwodnienia
wykopów, wykonywane w gruncie kat. 3-4  o głębokości do 2,0 m

m3

 
<przyłącze k.s. od S-2,1 do S2.4, hśr. =1,58 m>
1,0*(1,58+0,15-0,10)*(44,90-1,10*2-1,50*2) m3 64,71
<studz.S2.1> 2,20*2,20*(1,68+0,30-0,10) m3 9,10
< S-2/4> 2,20*2,20*(1,37+0,30-0,10) m3 7,60
<S-2.3>1,50*1,50*(1,68+0,15-0,10)*2 m3 7,79
<S-2.2/> 1,50*1,50*(1,59-0,10+0,15) m3 3,69
<potrącenie: istn. studzienki> -3,14*0,55*0,55*(1,58+0,20-0,10)*4 m3 -6,38
<zewnętrznas instalacja k.s.>
<P9- odcinek prowadzony pod podjazdem dla niepełnosprawnych, stąd
przewiduje się wykonanie go częściowo przewiertem>
<komora startowa>
2,20*2,20*(1,37-0,10+0,30) m3 7,60
<P8- odcinek k.d. pod podjazdem dla nps, stąd częściowo zostanie wy-
konany przewiertem>
<komora startowa> 2,0*(1,45+0,30-0,10)*(5,64-3,0-0,75) m3 6,24
<P-7> 0,90*(1,35+0,15-0,10)*4,90 m3 6,17
<P-6> 0,90*(1,42+0,15-0,10)*(6,92-0,75) m3 8,16
 

RAZEM 114,68
18
d.1.2

1.001.18
Scalona

ST-PS-
0.1.3

Roboty przygotowawcze: zabezpieczenie istniejących kabli energetycz-
nych i telefonicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do
110 mm, z uwzględnieniem wykopów i zasypek wykonywanych ręcznie
w strefie występowania kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

m

 
<rury osłonowe fi 110 mm> 1,00*3+2,20*2+0,90*2+2,0*2 m 13,20

RAZEM 13,20
19
d.1.2

1.001.19 ST-PS-
0.1.3

Podłoża, obsypki i zasypki w strefie ochronnej rur z kruszyw naturalnych
dowiezionych

m3

1,0*(0,15+0,20+0,30)*(44,90-1,10*2-1,50*2) m3 25,81
2,20*2,20*(0,30+0,20+0,30)*2-3,14*0,60*0,60*0,70*2 m3 6,16
1,50*1,50*(0,15+0,20+0,30)*2 m3 2,93
2,20*2,20*(0,30+0,20+0,30) m3 3,87
2,0*(0,30+0,20+0,30)*(5,64-3,0-0,75) m3 3,02
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,90*(0,15+0,16+0,30)*4,90 m3 2,69
0,90*0,61*(6,92-0,75) m3 3,39

RAZEM 47,87
20
d.1.2

1.001.20 ST-PS-
0.1.3

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaź-
nik zagęszczenia gruntu Js=0.98- dopłata za zagęszczenie

m3

 
poz.19 m3 47,87

RAZEM 47,87
21
d.1.2

1.001.21 ST-PS-
0.1.3

Dowóz piasku na zasypki (wymiana gruntu) m3

 
<przyjmuje się wymianę zalegających ew. nasypów gliniastych, piasz-
czysto-gliniastych przewarstwionych namułem (ilośc do rozliczenia na
etapie realizacji inwestycji> poz.19*0,10

m3 4,79

RAZEM 4,79
22
d.1.2

1.001.22 ST-PS-
0.1.3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III (tereny zielone)

m3

<wykopy>
1,0*(1,58+0,15-0,10)*(19,50-10,0+11,30-2,0-1,50) m3 28,20
1,50*1,25*(1,59+0,15-0,10) m3 3,08
<potrącenie>
-1,0*(0,15+0,20+0,30)*(19,50-10,0+11,30-2,0-1,50) m3 -11,25
-1,50*1,25*(0,15+0,20+0,30) m3 -1,22

RAZEM 18,81
23
d.1.2

1.001.23 ST-PS-
0.1.3

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=0.98) -chod-
niki

m3

 
<wykopy> poz.17-28,20-3,08 m3 83,40
<potrącenie> -(poz.19+1,58-11,25-1,22) m3 -36,98

RAZEM 46,42

1.3 45231000-5 Ułożenie sieci  kanalizacji grawitacyjnej
24
d.1.3

1.001.24 ST-PS-
0.1

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łączo-
nych kielichowo. Rury długości do 3 m o śr. 200 mm, rury SN 8 lite

m

 
44,90 m 44,90

RAZEM 44,90
25
d.1.3

1.001.25 ST-PS-
0.1

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U,  łączo-
nych kielichowo do kanalizacji zewnętrznej. Rury długości do 3 m o śr.
160 mm,  rury SN 8 lite

m

 
<P6, P7, P8, P9> 6,90+4,90+5,64+5,80-3,0-2,50 m 17,74

RAZEM 17,74
26
d.1.3

1.001.26 ST-PS-
0.1

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U łączonych kieli-
chowo o śr. 160 mm- kolano 160x90 st.

szt.

<podejście do rury deszczowej >1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.1.3

1.001.27 ST-PS-
0.1

Przewierty o długości do 20 m wykonywane urządzeniami do wierceń po-
ziomych,  rurami stalowymi o śr. DN250 mm w gruntach kat.III-IV

m

 
3,0+2,50 m 5,50

RAZEM 5,50
28
d.1.3

1.001.28 ST-PS-
0.1

Przeciąganie rurociągów przewodowych na płozach systemowych w ru-
rach ochronnych, rury przewodowe PVC  o śr.160 mm, z zamknięciem
końcówek manszetami  do uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą
przewodową a osłonową

m

 
<ilość manszet -szt 4>
poz.27 m 5,50

RAZEM 5,50
29
d.1.3

1.001.29 ST-PS-
0.1

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową gru-
bości do 15 cm dla rur o średnicy 150 mm -przepięcie istniejącego przy-
łącza w studzience S.2-1

szt.

 
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.1.3

1.001.30 ST-PS-
0.1

Połączenie żeliwo - PVC  o średnicy DN150mm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

31
d.1.3

1.001.31 ST-PS-
0.1

Rury deszczowe żeliwne o śr. 150 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.1.3

1.001.32 ST-PS-
0.1

Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm szt.

 
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
33
d.1.3

1.001.33 ST-PS-
0.1

Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr.
150 mm uszczelnionych zaprawą cementową lub kitem

szt.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
1,0 m 1,00
 
1 szt. 1,00
<uwaga: w nakładach przyjęto opcję wprowadzenia odcinka rury spusto-
wej żeliwnej do piwnic budynku, stąd przewiertem pod podjazdem dla
nps, przejście odcinka instalacji  kanalizacji zewnętrznej  do studzienki>

RAZEM 1,00
34
d.1.3

1.001.34 ST-PS-
0.1

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o śred-
nicy 1000 mm i głębokości  średniej1,55 m. Studzienki z całkowicie wy-
kończoną kinetą, z  króćcami wlotowymi i wylotowymi. Włazy żeliwne
klasy B

szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
35
d.1.3

1.001.35 ST-PS-
0.1

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o śred-
nicy 400 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie te-
leskopowe z włazem kl. B

szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
36
d.1.3

1.001.36 ST-PS-
0.1

Nawierzchnia brukowa -bruk betonowy lub kamienny  wokół studzienek
DN425

m2

0,60*0,60*2 m2 0,72
RAZEM 0,72

37
d.1.3

1.001.37 ST-PS-
0.1

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,063*0,60*4*2 m3 0,30
RAZEM 0,30

38
d.1.3

1.001.38 ST-PS-
0.1

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

0,60*4*2 m 4,80
RAZEM 4,80

39
d.1.3

1.001.39 ST-PS-
0.1

Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów instalacyjnych w
ścianach betonowych o grubości do 40 cm, przewbicie dla przejścia rury
przewiertowej w ścianie zew. budynku. Przebicie wraz z uszczelnieniem i
otynkowaniem

otw.

 
2 otw. 2,00

RAZEM 2,00

1.4 45231000-5 Odtworzenie nawierzchni 
40
d.1.4

1.001.40 ST-PS-
0.1.2

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

poz.10*0,15 m3 5,72
RAZEM 5,72

41
d.1.4

1.001.41 ST-PS-
0.1.2

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim
grubość warstwy 5 cm

ha

poz.10/10000 ha 0,004
RAZEM 0,004

42
d.1.4

1.001.42 ST-PS-
0.1.2

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawo-
żeniem

m2
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.10 m2 38,10
RAZEM 38,10

43
d.1.4

1.001.43 ST-PS-
0.1.2

Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z za-
prawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m -krzew istniejący (przesadze-
nie)

szt.

 
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
44
d.1.4

1.001.44 ST-PS-
0.1.2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym - przebudowa

km

 
0,07 km 0,07

RAZEM 0,07
45
d.1.4

1.001.45 ST-PS-
0.1.2

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

 
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m2 114,36

RAZEM 114,36
46
d.1.4

1.001.46 ST-PS-
0.1.2

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.45 m2 114,36
RAZEM 114,36

47
d.1.4

1.001.47 ST-PS-
0.1.2

Odtworzenie opaski z otoczaków ( z uwzględnieniem materiałów z roz-
biórki)

m3

 
poz.7*0,50 m3 0,15

RAZEM 0,15
48
d.1.4

1.001.48
Scalona

ST-PS-
0.1.2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm - roboty na  pasach węższych niż 2.5 m (z wykorzystaniem
pełnowartościowego materiału z rozbiórki)

m2

 
poz.45 m2 114,36

RAZEM 114,36
49
d.1.4

1.001.49 ST-PS-
0.1.2

Ława pod obrzeża betonowa z oporem, beton C12/15 m3

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

RAZEM 0,24
50
d.1.4

1.001.50 ST-PS-
0.1.2

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wykorzystaniem peł-
nowartościowych materiałów z rozbiórki

m

 
poz.8 m 7,00

RAZEM 7,00
51
d.1.4

1.001.51 ST-PS-
0.1.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 lub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( z uwzględnie-
niem pełnowartościowych materiałów z rozbiórki)

m2

 
poz.2 m2 62,42

RAZEM 62,42
52
d.1.4

1.001.52 ST-PS-
0.1.2

Nawierzchnia  z płyt betonowych  ~75x90x12 cm  na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, z uwzględnieniem pełno-
wartościowych materiałów z rozbiórki

m2

 
poz.1 m2 5,40

RAZEM 5,40
53
d.1.4

1.001.53 ST-PS-
0.1.2

Chodniki z kostki kamiennej o wysokości ~10 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka granitowa z rozbiórki

m2

 
poz.3 m2 45,19

RAZEM 45,19
54
d.1.4

1.001.54 ST-PS-
0.1.2

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

 
<podjazd dla nps> poz.5 m3 0,20

RAZEM 0,20
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Remont i przebudowa przyłącza S2 od studzienki S2-1 do S2-4 z przykanalikami P6, P7, P8, P9

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

55
d.1.4

1.001.55 ST-PS-
0.1.2

Okładziny podjazdu dla nps z płytek kamionkowych mrozoodpornych,
antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm

m2

 
poz.4 m2 1,35
 
<uwaga: przedmiar nie zawiera nakładów na roboty tymczasowe m.in.
wywóż zbędnego urobku, wywóz i koszty utylizacji gruzu, tymczasowe
odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie przed napływem ścieków, orga-
nizację ruchu zastępczego, próby szczelnośći zewnętrznej instalacji ka-
nalizacji sanitarnej>

RAZEM 1,35
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