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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem
1 2 3 4 5
1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE       CPV-45232150-8 Roboty 0,00

Specyfikacja w zakresie ruroci ągów do przesyłu wody 
Techniczna  ST-P (
dotyczy wszystkich
pozycji rozdziału)

1.1 Roboty ziemne 0,00
1.1.1 KNNR 1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. m2 112,50
(P1) Grubość warstwy do 15 cm  F= 45 x 2,5= 112,5 m2
1.1.2 KNNR 1 0113-0200 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. m2 112,50
(P2) Dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości warstwy
1.1.3 KNNR 1 0210-0100 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi m3 89,00
(P3) o pojemności łyŜki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii

I-III  ( wykopy skarpowane )    V= 42,5+2,5 hydrant= 45x/0,6+2,5/:2x1,6=
111,6 m3 x 0,8/80% mechan/= 89 m3

1.1.4 KNNR 1 0305-0200 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. m3 22,30
(P4)* Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III  V= 111,6 m3 x

0,2/20% wykopy reczne/= 22,3 m3
1.1.5 KNNR 4 1411-0200 Wykonanie podsypki i obsypki rur w wykopie  z materiałów sypkich  ( z m3 15,30
(P5)* piasku lub pospółki dowiezionej - z kosztem zakupu i transportu

materiału do zasypki )   V= 45x/0,6+1,1/:2x/0,1+0,3/= 15,3 m3
1.1.6 KNNR 1 0317-0100 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z m3 96,30
(P6)* zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III    V= 111,6-15,3 = 96,3 m3
1.1.7 KNNR 1 0408-0200 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. 0,2 Mg.  Grunt spoisty m3 96,30
(P7)* kategorii III
1.1.8 KNNR 1 0206-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,15m3 i spycharkami m3 15,30
(P8) 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami

samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi z
wykopów 

1.1.9 KNNR 1 0208-0200 Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad m3 15,30
(P9)* 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o

nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotność= 4,00

1.1.1 KNNR 1 0504-0200 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 22,50
0 m3 ziemi leŜącej na długości 1 m wzdłuŜ krawędzi wykopu. Grunt

 (P10 kategorii III    V= 112,5 m2 x 0,2= 22,5 m3
)*

1.1.1 KNR 2-25 0417-0100 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych m 45,00
1

 (P11
)*

1.1.1 KNR 2-25 0417-0200 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych m 45,00
2

(P12)
1.1.1 KNR 2-25 0416-0200 Budowa kładek dla pieszych na ramach m3 0,10

3
 (P13

)*
1.1.1 KNR 2-25 0416-0400 Rozebranie kładek dla pieszych na ramach m3 0,10

4
 (P14

)*
1.1.1 KALK.INDYW Koszt  pełnej obsługi geodezyjnej przyłącza wodociągowego ( namiary, kpl. 1,00

5 inwentaryzacja powykonawcza )   L= 45,0 m   ( 1 kpl )
 (P15

)*
1.2 Roboty monta Ŝowe 0,00

1.2.1 KNNR 11 0307-0100 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy m 45,00
(P16) zewnętrznej  dz- 32 mm  PN10  w zwoju z łącznikami typu Polyrac, wraz z

wykonaniem płukania , dezynfekcji i próby szczelności rurociągów      L=
42,5+2,5= 45 m

1.2.2 KNNR 11 0306-0100 Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej  PE  d-110 mm za pomocą kpl 1,00
(P17) nawiertko- zasuwy  do rur PE i PVC   nr. kat. 3250  o średnicy 110/5/4"  z

obudową i skrzynką uliczną
1.2.3 KNR-W 2-19 0217-0100 Przejścia przewodu przez ściany z betonu Ŝwirowego grub.do 25 cm dla przejś 1,00
(P18) przyłącza  wody o śred. dz 32 mm w tulei z rury ochronnej z PE o śred. cie

dz-50 mm
1.2.4 KNNR 4 1408-0100 Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i m3 0,30
 (P19 blokach oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami  -

)* wykonanie bloków oporowych
1.2.5 KNR-W 2-19 0102-0100 Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi taśmą m 45,00
(P20) lokalizacyjno-wykrywczą z tworzywa sztucznego  z wkładką metalową 
1.2.6 KNNR 4 0132-0302 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociągowych z szt. 3,00
 (P21 rur z polietylenu

)*

Zieleniec- Świetlica Wiejska TABELE PRZEDMIARU przył ącza wod-kan.

1



Zieleniec- Świetlica Wiejska TABELE PRZEDMIARU przył ącza wod-kan.

2

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem
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1.2.7 KNNR 4 0132-0222 Zawory zwrotne antyskaŜeniowe typ BA 2760 o średnicy nominalnej 20 szt. 1,00
(P22) mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu
1.2.8 KNNR 4 0132-0222 Filtr siatkowy mufowy  o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji szt. 1,00
(P23) wodociągowych z rur z polietylenu
1.2.9 KNNR 4 0140-0200 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy kpl 1,00
 (P24 nominalnej 20 mm - wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej  J.S 2,5

)* d-20 mm 
1.2.1 KNR 4-05 0112-0200 Wstawienie w istniejąca sieć wodociągową  PVC 110 mm   trójnika szt. 1,00

0 analogia cisnieniowego PVC   110/90 mm  + koszt włączenia ( kalk. wg. WiK)
(P25)
1.2.1 KNNR 4 1119-0300 Hydranty poŜarowe nadziemne o średnicy 80 mm z zasuwą kołnierzową kpl 1,00

1 Dn 80 mm   ( KPL )
 (P26

)*
1.2.1 KALK.INDYW Brukowanie skrzynek dla zasuw i hydrantów  płytkami prefabrykowanymi szt. 3,00

2 lub kostką brukową 
(P27)
1.2.1 KALK.INDYW Badanie bakteriologiczne wody kpl. 1,00

3
 (P28

)*
1.2.1 KNR-W 2-19 0134-0100 Oznakowanie na murze trasy  przyłącza wodociągowego kpl 1,00

4
(P29)

2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
Specyfikacja CPV-45232410-9 Roboty w zakresie kanalizac ji ściekowej
Techniczna  ST-P (
dotyczy wszystkich
pozycji rozdziału)

2.1 Roboty ziemne 0,00
2.1.1 KNNR 1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. m2 42,00
(P30) Grubość warstwy do 15 cm  F= 17 x 2,0 + 8,0 m2 zbiornik= 42 m2
2.1.2 KNNR 1 0113-0200 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. m2 42,00
(P31) Dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości warstwy
2.1.3 KNNR 1 0210-0100 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi m3 34,70
(P32) o pojemności łyŜki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii

I-III  ( wykopy skarpowane )    V= 17x/0,6+1,9/:2x1,1= 23,4+20 m3 na
zb.= 43,4 m3 x 0,8/80% mechan/= 34,7m3

2.1.4 KNNR 1 0305-0200 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. m3 8,70
 (P33 Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III  V= 43,4m3 x 0,2/20%

)* wykopy reczne/= 8,7 m3
2.1.5 KNNR 4 1411-0200 Wykonanie podsypki i obsypki rur w wykopie  z materiałów sypkich  ( z m3 9,00
 (P34 piasku lub pospółki dowiezionej - z kosztem zakupu i transportu

)* materiału do zasypki )   V= 17x/0,6+1,2/:2x/0,1+0,4/= 7,7 m3 + 1,3 pod
zb= 9,0 m3

2.1.6 KNNR 1 0317-0100 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z m3 26,40
 (P35 zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III    V= 43,4- ( piasek 9,0 + zbiorn. 8,0

)* )= 26,4 m3
2.1.7 KNNR 1 0408-0200 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. 0,2 Mg.  Grunt spoisty m3 26,40
 (P36 kategorii III

)*
2.1.8 KNNR 1 0206-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,15m3 i spycharkami m3 17,00
(P37) 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami

samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi z
wykopów 

2.1.9 KNNR 1 0208-0200 Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad m3 17,00
 (P38 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o

)* nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotność= 4,00

2.1.1 KNNR 1 0504-0200 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 8,40
0 m3 ziemi leŜącej na długości 1 m wzdłuŜ krawędzi wykopu. Grunt

 (P39 kategorii III    V= 42 m2 x 0,2= 8,4 m3
)*

2.1.1 KNR 2-25 0417-0100 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych m 20,00
1

 (P40
)*

2.1.1 KNR 2-25 0417-0200 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych m 20,00
2

(P41)
2.1.1 KNR 2-25 0416-0200 Budowa kładek dla pieszych na ramach m3 0,10

3
 (P42

)*
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2.1.1 KNR 2-25 0416-0400 Rozebranie kładek dla pieszych na ramach m3 0,10
4

 (P43
)*

2.1.1 KALK.INDYW Koszt  pełnej obsługi geodezyjnej przyłącza kanalizacyjnego ( namiary, kpl. 1,00
5 inwentaryzacja powykonawcza )   L= 17,0 m   ( 1 kpl )

 (P44
)*

2.2 Roboty monta Ŝowe 0,00
2.2.1 KNNR 4 1308-0200 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 m 17,00
 (P45 mm,łączone na wcisk- rury kl. S do kanalizacji zewnętrznej  dz 160x4,7

)* mm   L= 17,0 m
2.2.2 KNNR 11 0406-0100 Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE  d-315 mm, kineta PP 160, H studn 1,00
 (P46 st-1,0 m, z włazem typu lekkiego ia

)*
2.2.3 KNR 7-28 0204-1200 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy d-200 mm w szt. 1,00
(P47) ścianach betonowych grubości do 20 cm
2.2.4 KNR-W 2-19 0306-1001 Rury ochronne (osłonowe) z PCW o średnicach nominalnych 200 mm  L= m 1,00
(P48) 1,0 m
2.2.5 KNNR 4 1610-0100 Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur  PVC o średnicy próba 1,00
 (P49 nominalnej do 150 mm

)*
2.2.6 KALK.INDYW Zakup, transport i montaŜ kompletnego zbiornika ścieków . Zbiornik kpl. 1,00
 (P50 ścieków wybieralny z PE o pojemnośći Vc= 8,0 m3

)*
2.2.7 KNR 2-25 0408-0300 DociąŜenie zbiornika ścieków wybieralnego - płytami Ŝelbetowymi pełnymi m2 5,00
 (P51 analogia o powierzchni do 3,0 m2

)* BC408
2.2.8 KNNR 4 0203-0100 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach m 2,00
 (P52 wciskowych w gotowych wykopach,- odpowietrzenie zbiornika 

)*
2.2.9 KNNR 4 1430-0100 Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o m3 0,50
 (P53 objętości do 1,5 m3 ( drobne roboty betonowe)

)*


