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Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

1 45231000-5 Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej S3 1 76
1.1 Przygotowanie terenu-roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 12
1.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona w pom. byłego składu opału

(P12)
13 24

1.3 Zewnętrzna instalacja prowadzona w strefie wejścia do budynku (wpust wp3) 25 36
1.4 Studzienki doświetlające- rozbiórki i odtworzenie oraz remont rury deszczowej P10 37 46
1.5 Roboty ziemne 47 52
1.6 Ułożenie sieci  kanalizacji grawitacyjnej 53 62
1.7 Wykopanie i ponowne sadzenie krzewów 63 69
1.8 Odtworzenie nawierzchni 70 76

2 45231000-5 Zewnętrzna instalacja wody ( przyłącze od węzła W2 do wpięcia w budynku) 77 117
2.1 Przygotowanie terenu- rozbiórki nawierzchni 77 81
2.2 Roboty ziemne 82 87
2.3 Układanie zewnętrznej  instalacji wodociągowej z uzbrojeniem 88 107
2.4 Odtworzenie nawierzchni 108 117
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Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku
1 45231000-

5
Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej S3

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

1.00.01 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie chodników  i przejść dla pieszych z płyt betonowych na
podsypce cem. piaskowej, z przesortowaniem materiałów z rozbiór-
ki i pozostawieniem na odkładzie materiałów pełnowartościowych

m2

 
5.50 m2 5.50

RAZEM 5.50
2
d.1.1

1.00.02 ST-PS-
0.1.3

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce
piaskowej- z pozostawieniem mat. z rozbiórki na odkładzie

m2

 
(17.0+1.10-2.20*3)*(0.90+0.50*2) m2 21.85
[(2.20+0.50*2)*(2.20+0.50*2)]*3-3.14*0.30*0.30 m2 30.44
(0.90+0.50*2)*10.30 m2 19.57
(1.50+0.50*2)*(1.50+0.50*2) m2 6.25
(0.90+0.50*2)*(6.0-1.6-1.25) m2 5.99

RAZEM 84.10
3
d.1.1

1.00.03 ST-PS-
0.1.3

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

m2

poz.1+poz.2+0.10*poz.4 m2 90.20
RAZEM 90.20

4
d.1.1

1.00.04 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.00

5
d.1.1

1.00.05 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-wpust Wp3 m2

3.0*0.90*1.15 m2 3.11
RAZEM 3.11

6
d.1.1

1.00.06 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie podkładu z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

poz.5*0.15 m3 0.47
RAZEM 0.47

7
d.1.1

1.00.07 ST-PS-
0.1.3

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
(schody zewnętrzne w miejscu lokalizacji niedrożnej rury spustowej)

m3

 
(1.0*0.15*0.50+1.0*0.17*0.28*0.5*2+1.0*0.12*0.50)*1.10 m3 0.20
<studzienka zasuwy> (0.50+0.40)*2*0.12*0.40+0.50*0.40*0.15 m3 0.12

RAZEM 0.32
8
d.1.1

1.00.08 ST-PS-
0.1.3

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami
(grunt niezadarniony)

m3

1.70*(17.0-2.20)*0.15 m3 3.77
2.20*2.20*0.15*2 m3 1.45

RAZEM 5.22
9
d.1.1

1.00.09 ST-PS-
0.1.3

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

10
d.1.1

1.00.10 ST-PS-
0.1.3

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głęb. do 2,0 m

kpl.

 
3 kpl. 3.00

RAZEM 3.00
11
d.1.1

1.00.11 ST-PS-
0.1.3

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nomi-
nalnej 150 mm uszczelnionego cementem

m

40.72+5.95+4.64 m 51.31
RAZEM 51.31

12
d.1.1

1.00.12 ST-PS-
0.1.3

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500
mm z osadnikiem bez syfonu

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona w pom. byłego składu opału (P12)
13
d.1.2

1.00.13 ST-PS-0.1 Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm -
obiekty  szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.2

1.00.14 ST-PS-0.1 Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm L=2,0 m szt.
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Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.2

1.00.15 ST-PS-0.1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliw-
nych o śr. 150 mm -  elementy rury deszczowej o śr. 150 mm - kola-
na żeliwne

podej.

 
1 podej. 1.00

RAZEM 1.00
16
d.1.2

1.00.16 ST-PS-0.1 Podpora pionu spustowego wody deszczowej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.2

1.00.17 ST-PS-0.1 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy ocyn-
kowanej - dod.za kołnierz przy rurze żeliwnej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.2

1.00.18 ST-PS-0.1 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 mm prowadzone pod stro-
pem pomieszczenia składu opału, z dowiązaniem do rzędnych ka-
nalizacji ułożonej w gruncie ( z uwzględnienie złączki-trapera przej-
ściowego z rury żel. DN 150 na PVC-U 160)

m

 
4.0 m 4.00

RAZEM 4.00
19
d.1.2

1.00.19 ST-PS-0.1 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 200 mm techniką dia-
mentową w betonie zbrojonym

cm

<przejście  przez ściany składu opału>  30*2 cm 60.00
RAZEM 60.00

20
d.1.2

1.00.20 ST-PS-0.1 Przejście przez ściany składu opału-  uszczelnienie przejść DN150 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.1.2

1.00.21 ST-PS-0.1 Dopłata za wklejenie prętów zbrojeniowych  w istn. konstr. schodów
zewnętrznych betonowych

szt.

<szac.> 8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

22
d.1.2

1.00.22 ST-PS-0.1 Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych -schody ze-
wnętrzne ( z deskowaniem traconym)

m3

konstr.
(1.0*0.15*0.50+1.0*0.17*0.28*0.5*2+1.0*0.12*0.50)*1.10 m3

konstr.
0.20

RAZEM 0.20
23
d.1.2

1.00.23 ST-PS-0.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej kg zbr.

<szac.> 60*0.20 kg zbr. 12.00
RAZEM 12.00

24
d.1.2

1.00.24 ST-PS-0.1 Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed-
nym miejscu z zatarciem na gładko

m2

(0.26+0.17)*1.0*2+1.0*0.50*1.05 m2 1.39
RAZEM 1.39

1.3 Zewnętrzna instalacja prowadzona w strefie wejścia do budynku (wpust wp3)
25
d.1.3

1.00.25 ST-PS-0.1 Wpust podwórzowy o śr. 110 mm  z odejściem poziomym z kołnie-
rzem izolacyjnym, ramą z tworzywa sztucznego i kratką ze stali
szlachetnej, klapą antyzapachową i osadnikiem piasku wyposażo-
nym w zawór zwrotny

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
26
d.1.3

1.00.26 ST-PS-0.1 Redukcja PVC-U 160-110 szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
27
d.1.3

1.00.27 ST-PS-0.1 Rozebranie podłoża z betonu grub. 10 cm wraz z warstwami izola-
cyjnymi

m2

3.0*0.90 m2 2.70
RAZEM 2.70

28
d.1.3

1.00.28 ST-PS-0.1 Rozebranie podłoża z piasku grub. 20 cm m2

3.0*0.90 m2 2.70
RAZEM 2.70
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Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.1.3

1.00.29 ST-PS-0.1 Izolacje ciepłochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagęszcze-
niem ręcznym o gr. warstwy 20 cm- uzupełnienie warstwy podsyki
(zabezpieczenie ciepłochronne rurociągu)

m2

 
3.0*0.90*1.15 m2 3.11

RAZEM 3.11
30
d.1.3

1.00.30 ST-PS-0.1 Uzupełnienie podłoża żwiro-betonowego grub. 10 cm m2

3.0*0.90*1.10 m2 2.97
RAZEM 2.97

31
d.1.3

1.00.31 ST-PS-0.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych
2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy ce-
mentowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego- od-
tworzenie izolacji z wykonaniem zakładów (uszczelnieniem obwodo-
wym) z izolacją istniejącą

m2

 
3.0*0.90*1.10 m2 2.97

RAZEM 2.97
32
d.1.3

1.00.32 ST-PS-0.1 Uzupełnienie betonu na gruncie - w podkładzie betonowym. o obję-
tości elementu do 0.5 m3

m3

3.0*0.90*1.10*0.15 m3 0.45
 
<uwaga: ostateczne rodzaje i ilości rozebranych warstw posadzko-
wych - zostaną ustalone w trakcie realizacji robót>

RAZEM 0.45
33
d.1.3

1.00.33 ST-PS-0.1 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres mrozoodornych,
antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozood-
pornej ze spoiną mrozo- i wodoodporną o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

 
3.0*0.90*1.10 m2 2.97

RAZEM 2.97
34
d.1.3

1.00.34 ST-PS-0.1 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

<uzupełnienie cokolika> 3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

35
d.1.3

1.00.35 ST-PS-0.1 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 200 mm techniką dia-
mentową w betonie zbrojonym ( ewent. poszerzenie przejścia
ruroc.)

cm

 
<przejście  przez ścianę oporową zejścia>  25 cm 25.00

RAZEM 25.00
36
d.1.3

1.00.36 ST-PS-0.1 Przejście przez ścianę oporową zejścia-  uszczelnienie przejścia
DN150

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.4 Studzienki doświetlające- rozbiórki i odtworzenie oraz remont rury deszczowej P10
37
d.1.4

1.00.37 ST-PS-0.1 Ostrożne wyjęcie szyb ( szklanego przekrycia studzienek doświetla-
jących), paliet przekrycia szklany do ponownego zamontowania

m2

 
1.20 m2 1.20

RAZEM 1.20
38
d.1.4

1.00.38 ST-PS-0.1 Ręczne przebicie otworów w płytach, belkach, ścianach i innych -
objętość otworu ponad 0.015 m3 (wykucie bruzdy w dnie studzienki
doświetlającej- umożliwiającej wymianę podejścia rury spustowej)

m3

 
0.50*0.80*0.30*1.10 m3 0.13

RAZEM 0.13
39
d.1.4

1.00.39 ST-PS-0.1 Uzupełnienie płyty dennej studzienki z podłożem z betonu z betonu
monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3

m3

0.50*0.80*0.30*1.10 m3 0.13
RAZEM 0.13

40
d.1.4

1.00.40 ST-PS-0.1 Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko o po-
wierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu

miejsc.

0.50*0.80*1.10 miejsc. 0.44
RAZEM 0.44

41
d.1.4

1.00.41 ST-PS-0.1 Przejście szczelne rury spustowej żeliwnej, w dnie studzienki do-
świetlającej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

42
d.1.4

1.00.42 ST-PS-0.1 Ponowne zamontowanie przeszklenia studzienki doświetlającej
(chwyty montażowe z demontażu)

m2

1.20 m2 1.20
RAZEM 1.20

43
d.1.4

1.00.43 ST-PS-0.1 Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm -
obiekty  szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.4

1.00.44 ST-PS-0.1 Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm L=2,0 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.4

1.00.45 ST-PS-0.1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliw-
nych o śr. 150 mm -  elementy rury deszczowej o śr. 150 mm - kola-
na żeliwne

podej.

 
1 podej. 1.00

RAZEM 1.00
46
d.1.4

1.00.46 ST-PS-0.1 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy ocyn-
kowanej - dod.za kołnierz przy rurze żeliwnej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.5 Roboty ziemne
47
d.1.5

1.00.47 ST-PS-
0.1.3

Wykopy  o głębok. do 3,0 m  wykonywane ręcznie i mechanicznie
na odkład w gruncie kat. III/IV-  z wykonaniem robót pomiarowych,
wykonaniem wykopów kontrolnych i umocnieniem  wykopów  w za-
kresie zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, ułoże-
niem i rozbiórką kładek dla pieszych, zabezpieczeniem istniejących
sieci i kabli na trasie wykopów.  Roboty wraz z kosztem odwodnie-
nia wykopów oraz wywozem zbędnego urobku

m3

 
<instal. zewn.- kan. ogólnospławna -k.o. od S-3.1 do S-3.5, hśr. =1,
78-0,20 (zdjęta naw.) =1,58 m>
1.0*(1.58+0.15)*(53.83-13.11-1.10*2-6.40-2.20) m3 51.76
<studz.S-3.3 i 3.4> 6.40*1.95*(1.58+0.30) m3 23.46
< S-3.5> 2.20*2.20*(1.60-0.20+0.30) m3 8.23
<S-3.2>2.20*2.20*(1.64+0.30-0.15) m3 8.66
<S-3.1> 2.20*2.20*(2.08-0.15+0.30) m3 10.79
<potrącenie: istn. studzienki> -3.14*0.55*0.55*1.60 m3 -1.52
 -3.14*0.45*0.45*1.62 m3 -1.03
-3.14*0.55*0.55*2.08 m3 -1.98
<P-12-odcinek od studz. do ściany składu opału oraz wp3- odcinek
od studz. do ściany oporowej- wykonany w wykopach pod studz. > 
< P10- h=1,54 m>
0.90*1.54*(4.64-1.10-0.80) m3 3.80
0.90*0.80*(0.45+0.15) m3 0.43
<wp2> 0.90*(1.07+0.15-0.20)*(5.95-1.10-0.75) m3 3.76
1.50*1.50*(1.70-0.20) m3 3.38

RAZEM 109.74
48
d.1.5

1.00.48 ST-PS-
0.1.3

Podłoża, obsypki i zasypki w strefie ochronnej rur z kruszyw natural-
nych  dowiezionych

m3

1.0*(0.15+0.20+0.30)*(53.83-13.11-1.10*2-6.40-2.20) m3 19.45
6.40*1.95*(0.30+0.20+0.30)-3.14*0.60*0.60*0.50 m3 9.42
2.20*2.20*3-3.14*0.60*0.60*0.50*3 m3 12.82
0.90*(0.15+0.16+0.30)*(4.64-1.10-0.80) m3 1.50
0.90*0.80*0.45 m3 0.32
0.90*(0.15+0.16+0.30)*(5.95-1.10-0.75) m3 2.25
1.50*1.50*1.16-3.14*0.27*0.27*1.06 m3 2.37

RAZEM 48.13
49
d.1.5

1.00.49 ST-PS-
0.1.3

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97- dopłata za zagęszczenie

m3

 
poz.48 m3 48.13

RAZEM 48.13
50
d.1.5

1.00.50 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 w terenach zielonych 40 %>
(109.74+1.52+1.03+1.98)*0.40 m3 45.71
<potrącenie>
-(poz.48+3.14*0.60*0.60*0.50*4+3.14*0.27*0.27*1.06)*0.40 m3 -20.25
<studz. ponad zasypkami ochronnymi> -3.14*0.5*0.5*1.16*2 m3 -1.82
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Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 23.64
51
d.1.5

1.00.51 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=
1.00)

m3

 
<wykopy w ciągach pieszo-jezdnych 60%>
(109.74+1.52+1.03+1.98)*0.60 m3 68.56
<potrącenie>
-(poz.48+3.14*0.60*0.60*0.50*4+3.14*0.27*0.27*1.06)*0.60 m3 -30.38
<studz. ponad zasypkami ochronnymi> -3.14*0.5*0.5*0.92*3 m3 -2.17

RAZEM 36.01
52
d.1.5

1.00.52 ST-PS-
0.1.3

Dowóz piasku na zasypki (wymiana gruntu) m3

 
<przyjmuje się wymianę zalegających ew. nasypów gliniastych,
piaszczysto-gliniastych przewarstwionych namułem (ilość do rozli-
czenia na etapie realizacji inwestycji> (poz.51)*0.25

m3 9.00

RAZEM 9.00
1.6 Ułożenie sieci  kanalizacji grawitacyjnej
53
d.1.6

1.00.53 ST-PS-0.1 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łą-
czonych kielichowo. Rury długości do 3 m o śr. 200 mm, rury SN10
lite

m

 
53.83-13.11 m 40.72

RAZEM 40.72
54
d.1.6

1.00.54 ST-PS-0.1 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U,
łączonych kielichowo do kanalizacji zewnętrznej. Rury długości do 3
m o śr. 160 mm,  rury SN 10 lite

m

 
< P10, wp2, wp3, P12> 4.64+5.95+3.18+4.77-4.0 m 14.54

RAZEM 14.54
55
d.1.6

1.00.55 ST-PS-0.1 Połączenie żeliwo - PVC  o średnicy DN150mm (P10) szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

56
d.1.6

1.00.56 ST-PS-0.1 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o
średnicy 1000 mm i głębokości  średniej 1,78 m. Studzienki z całko-
wicie wykończoną kinetą, z  króćcami wlotowymi i wylotowymi. Wła-
zy żeliwne klasy B

szt.

 
5 szt. 5.00

RAZEM 5.00
57
d.1.6

1.00.57 ST-PS-0.1 Studzienki ściekowe uliczne prefabrykowane o śr. 500 mm, Hcałk.
do 2,0 m, z wpustem ulicznym żeliwnym ciężkim C250 z koszem
osadczym

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
58
d.1.6

1.00.58 ST-PS-0.1 Nasuwka PVC-U 160 szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
59
d.1.6

1.00.59 ST-PS-0.1 Podłoża betonowe o grubości 10 cm, podłoża studzienki wpustowe m3

 
0.75*0.75*0.10 m3 0.06

RAZEM 0.06
60
d.1.6

1.00.60 ST-PS-0.1 Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową
grubości do 15 cm dla rur o średnicy 150 mm- wpięcie istniejących
ruroc. odwadniających (odwodnienie liniowe garażu, odprowadzenie
ścieków z fontanny)

szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
61
d.1.6

1.00.61 ST-PS-0.1 Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową
grubości do 15 cm dla rur o średnicy 200 mm (wpięcie istn. ruroc.
odwadniającego d200 mm do studz. S3-5)

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
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Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

62
d.1.6

1.00.62 ST-PS-0.1 Przejście szczelne przez ściany studzienek betonowych- króciec do-
studzienny do zabudowy w ścianie studzienki o śr. 150 mm, roboty
wykonywane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normal-
nej wilgotności Wykop umocniony ( wpięcie przyłącza kanal.)

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
1.7 Wykopanie i ponowne sadzenie krzewów
63
d.1.7

1.00.63 ST-PS-
0.1.2

Wykopanie krzewów w miejscu lokalizacji  studzienki kanalizacyjnej
S3-1

szt.

 
<ilość szacunkowa do ustalenia na etapie realizacji robót> 20 szt. 20

RAZEM 20
64
d.1.7

1.00.64 ST-PS-
0.1.2

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim
w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.3 m- uzupełnienie nasadzeń istniejącego szpaleru  krzewów (Salix
purpurea nana - wierzba purpurowa odm. Nana) - studz.S3-1

szt.

 
20 szt. 20.00

RAZEM 20.00
65
d.1.7

1.00.65 ST-PS-
0.1.2

Wykopanie krzewów wiecznie zielonych ( starszych)  wymagające
zabezpieczenia agrotechnicznego przy bryle korzeniowej, przetrans-
portowanie w miejsce tymczasowego składowania roślin z ich pie-
lęgnacją  w trakcie składowania  oraz ponowne zasadzenie krzewów
w tej samej lokalizacji po wykonaniu zewnętrznej instalacji ogólnosp-
ławnej

kpl.

 
<przyjmuje się szac. po 3 szt. krzewów w jednym  pojemniku (folii
agrotechnicznej), krzewów 30 szt, pojemników 10 szt. > 10

kpl. 10.00

RAZEM 10.00
66
d.1.7

1.00.66 ST-PS-
0.1.2

Pielęgnacja krzewów liściastych - przy ulicy ( w okresie gwarancyj-
nym)

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

67
d.1.7

1.00.67 ST-PS-
0.1.2

Pielęgnacja krzewów liściastych (nasadzenia przed budynkiem)- pie-
lęgnacja w okresie gwarancyjnym

szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

68
d.1.7

1.00.68 ST-PS-
0.1.2

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na te-
renie płaskim

m3

poz.8 m3 5.22
RAZEM 5.22

69
d.1.7

1.00.69 ST-PS-
0.1.2

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie
zadarnionym:
1. Przekopanie gleby  z rozbiciem brył,
2. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy,
3. Zagrabienie przekopanej gleby z powtórnym oczyszczeniem,
4. Wymodelowanie terenu z nawiązaniem do istniejącego profilu

m2

 
1.70*(17.0-2.20) m2 25.16
2.20*2.20*2 m2 9.68

RAZEM 34.84
1.8 Odtworzenie nawierzchni 
70
d.1.8

1.00.70 ST-PS-
0.1.2

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

m2

 
poz.3 m2 90.20

RAZEM 90.20
71
d.1.8

1.00.71 ST-PS-
0.1.2

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości war-
stwy po zagęszczeniu

m2

poz.70 m2 90.20
RAZEM 90.20

72
d.1.8

1.00.72 ST-PS-
0.1.2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm - roboty na  pasach węższych niż 2.5 m (z wykorzys-
taniem pełnowartościowego materiału z rozbiórki)

m2

 
poz.70 m2 90.20

RAZEM 90.20
73
d.1.8

1.00.73 ST-PS-
0.1.2

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

<obrzeża>
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Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(0.24*0.08+0.18*0.08)*poz.4 m3 0.20
RAZEM 0.20

74
d.1.8

1.00.74 ST-PS-
0.1.2

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wykorzysta-
niem pełnowartościowych materiałów z rozbiórki

m

 
poz.4 m 6.00

RAZEM 6.00
75
d.1.8

1.00.75 ST-PS-
0.1.2

Nawierzchnia  z płyt betonowych  ~75x90x12 cm  na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, z uwzględnieniem
pełnowartościowych materiałów z rozbiórki

m2

 
poz.1 m2 5.50

RAZEM 5.50
76
d.1.8

1.00.76 ST-PS-
0.1.2

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

m2

 
poz.2 m2 84.10

RAZEM 84.10
2 45231000-

5
Zewnętrzna instalacja wody ( przyłącze od węzła W2 do wpięcia w budynku)

2.1 Przygotowanie terenu- rozbiórki nawierzchni
77
d.2.1

1.00.77 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych  z kostki betonowej -
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z przesorto-
waniem materiałów z rozbiórki i pozostawieniem na odkładzie mate-
riałów z rozbiórki

m2

 
(0.90+0.50*2)*5.70 m2 10.83

RAZEM 10.83
78
d.2.1

1.00.78 ST-PS-
0.1.3

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

m2

poz.77 m2 10.83
RAZEM 10.83

79
d.2.1

1.00.79 ST-PS-
0.1.3

Ręczne rozebranie nawierzchni z otoczaków o o grubości 20 cm, z
pozostawieniem kruszywa kamiennego na odkładzie

m2

 
1.0*0.30 m2 0.30

RAZEM 0.30
80
d.2.1

1.00.80 ST-PS-
0.1.3

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

81
d.2.1

1.00.81 ST-PS-
0.1.3

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami
(grunt zadarniony)

m3

1.80*(21.06-5.48-6.0)*0.20 m3 3.45
RAZEM 3.45

2.2 Roboty ziemne 
82
d.2.2

1.00.82 ST-PS-
0.1.3

Wykopy wykon. ręcznie i mechan. o głębok. do 3,0 m,  na odkład w
gruncie kat. III/IV-  z wykonaniem robót pomiarowych, wykonaniem
wykopów kontrolnych i umocnieniem  wykopów  w zakresie zapew-
niającym bezpieczne warunki realizacji robót, ułożeniem i rozbiórką
kładek dla pieszych  nad wykopami, zabezpieczeniem istniejących
siecii kabli na trasie wykopów.  Roboty wraz z kosztem odwodnienia
wykopów  oraz wywozem zbędnego urobku

m3

 
0.90*(1.67-0.20)*(21.06-5.48) m3 20.61

RAZEM 20.61
83
d.2.2

1.00.83 ST-PS-
0.1.3

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

m

 
3*1.20+1.50 m 5.10

RAZEM 5.10
84
d.2.2

1.00.84 ST-PS-
0.1.3

Podłoża pod rurociągi  z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.90*(21.06-5.48)*0.10 m3 1.40
RAZEM 1.40

85
d.2.2

1.00.85 ST-PS-
0.1.3

Zasypka do wysokości 30 cm ponad wierzch rury  i obsypka z kru-
szyw naturalnych  dowiezionych (piasku), z zagęszczeniem zasypek
i obsypek

m3
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Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0.90*(0.11+0.30)*(21.06-5.48) m3 5.75
RAZEM 5.75

86
d.2.2

1.00.86 ST-PS-
0.1.3

Ręczna zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

 
<wykopy> poz.82 m3 20.61
<potrąc.> -(poz.84+poz.85) m3 -7.15

RAZEM 13.46
87
d.2.2

1.00.87 ST-PS-
0.1.3

Dowóz piasku na zasypki (wymiana gruntu) m3

 
<przyjmuje się wymianę zalegających ew. nasypów gliniastych,
piaszczysto-gliniastych przewarstwionych gruzem (ilość do rozlicze-
nia na etapie realizacji inwestycji> (poz.86)*0.15

m3 2.02

RAZEM 2.02
2.3 Układanie zewnętrznej  instalacji wodociągowej z uzbrojeniem
88
d.2.3

1.00.88 ST-PS-0.1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrz-
nej 110 mm

m

 
21.06-5.48+1.0+1.50+0.54+0.80 m 19.42

RAZEM 19.42
89
d.2.3

1.00.89 ST-PS-0.1 Kształtki PE-HD PE100 SDR 17 o śr. zewn. 110 mm- łuki 90 st.
(kształtki monolityczne)

szt

 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
90
d.2.3

1.00.90 ST-PS-0.1 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

 
1+2+1+1 złącz. 5

RAZEM 5
91
d.2.3

1.00.91 ST-PS-0.1 Tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o śr.zewnętrznej 110 mm z
kołn. i uszczelką

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

92
d.2.3

1.00.92 ST-PS-0.1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

 
21.06-5.48+1.0*2 m 17.58

RAZEM 17.58
93
d.2.3

1.00.93 ST-PS-0.1 Punkt stały żelbetowy, bloki oporowe m3

<łuki> 0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10

94
d.2.3

1.00.94 ST-PS-0.1 Łącznik rurowo- kołnierzowy o śr. 100 mm z zabezpieczeniem przed
wysunięciem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

95
d.2.3

1.00.95 ST-PS-0.1 Zasuwa klinowa  kołnierzowa  o średnicy nominalnej 100 mm na
ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa, zasuwa z żel. sferoid.

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
96
d.2.3

1.00.96 ST-PS-0.1 Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczel-
nianego folią aluminiową o śr. nominalnej 100 mm

m

poz.88 m 19.42
RAZEM 19.42

97
d.2.3

1.00.97 ST-PS-0.1 Demontaż zaworu zaporowego kołnierzowego o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

98
d.2.3

1.00.98 ST-PS-0.1 Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z pły-
tek gres 30x30 cm na kleju (rozbiórka i odtworzenie posadzki z pły-
tek ceramicznych)

m2

 
1.0 m2 1.00

RAZEM 1.00
99
d.2.3

1.00.99 ST-PS-0.1 Rozebranie podłoża z betonu grub. 10 cm wraz z warstwami izola-
cyjnymi

m2

1.0 m2 1.00

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 3764



Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1.00
100
d.2.3

1.00.100 ST-PS-0.1 Rozebranie podłoża z piasku grub. 20 cm m2

1.0 m2 1.00
RAZEM 1.00

101
d.2.3

1.00.101 ST-PS-0.1 Izolacje ciepłochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagęszcze-
niem ręcznym o gr. warstwy 20 cm- uzupełnienie warstwy podsyki
(zabezpieczenie ciepłochronne rurociągu)

m2

 
1.0*1.15 m2 1.15

RAZEM 1.15
102
d.2.3

1.00.102 ST-PS-0.1 Uzupełnienie podłoża żwiro-betonowego grub. 10 cm m2

1.0*1.10 m2 1.10
RAZEM 1.10

103
d.2.3

1.00.103 ST-PS-0.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych
2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy ce-
mentowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego- od-
tworzenie izolacji z wykonaniem zakładów (uszczelnieniem obwodo-
wym) z izolacją istniejącą

m2

 
1.0*1.10 m2 1.10

RAZEM 1.10
104
d.2.3

1.00.104 ST-PS-0.1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome -
uzupełnienie izolacji cieplnej

m2

1.0*1.10 m2 1.10
RAZEM 1.10

105
d.2.3

1.00.105 ST-PS-0.1 Uzupełnienie betonu na gruncie - w podkładzie betonowym. o obję-
tości elementu do 0.5 m3

m3

1.0*1.10*0.15 m3 0.17
 
<uwaga: ostateczne rodzaje i ilości rozebranych warstw posadzko-
wych - zostaną ustalone w trakcie realizacji robót>
< rz. o,00 =117,30, poziom posadzki piwnic -1,70 tj. rz. posadzki
piwnic 115,60, rz. dna ruroc. 115,00- co powoduje konieczność roz-
biórki posadzki w miejscu wejścia wodociągu do pomieszczenia>

RAZEM 0.17
106
d.2.3

1.00.106 ST-PS-0.1 Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku i komory wodomierzo-
wej-  uszczelnienie przejścia wodo- i gazoszczelnego ruroc. o śr.
Dz110 mm

szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
107
d.2.3

1.00.107 ST-PS-0.1 Ręczny montaż przejść tulejowych w posadzce szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.4 Odtworzenie nawierzchni 
108
d.2.4

1.00.108 ST-PS-
01.02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płas-
kim

m3

1.80*(21.06-5.48-6.0)*0.15 m3 2.59
RAZEM 2.59

109
d.2.4

1.00.109 ST-PS-
01.02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płas-
kim grubość warstwy 5 cm

ha

17.3/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002

110
d.2.4

1.00.110 ST-PS-
01.02

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

m2

1.80*(21.06-5.48-6.0)*1.10 m2 18.97
RAZEM 18.97

111
d.2.4

1.00.111 ST-PS-
01.02

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

m2

 
poz.77 m2 10.83

RAZEM 10.83
112
d.2.4

1.00.112 ST-PS-
01.02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości war-
stwy po zagęszczeniu

m2

poz.111 m2 10.83
RAZEM 10.83

113
d.2.4

1.00.113 ST-PS-
01.02

Odtworzenie opaski z otoczaków ( z uwzględnieniem materiałów z
rozbiórki)

m3
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Remont i przebudowa przyłącza S3 od studzienki S3-1 do S3-5 z przykanalikami P10, P12,
z wpustami wp2 i wp3 oraz przyłącze wodociągowe na odcinku od W1 do wpięcia w budynku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 
0.3*0.50*1.0 m3 0.15

RAZEM 0.15
114
d.2.4

1.00.114 ST-PS-
01.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm - roboty na  pasach węższych niż 2.5 m (z wykorzys-
taniem pełnowartościowego materiału z rozbiórki)

m2

 
poz.111 m2 10.83

RAZEM 10.83
115
d.2.4

1.00.115 ST-PS-
01.02

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

<obrzeża>
(0.24*0.08+0.18*0.08)*3.0 m3 0.10

RAZEM 0.10
116
d.2.4

1.00.116 ST-PS-
01.02

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wykorzysta-
niem pełnowartościowych materiałów z rozbiórki

m

 
3.0 m 3.00

RAZEM 3.00
117
d.2.4

1.00.117 ST-PS-
01.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 lub 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( z
uwzględnieniem pełnowartościowych materiałów z rozbiórki)

m2

 
poz.111 m2 10.83

RAZEM 10.83
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