
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty ziemne

1
d.1

KNR 2-01
0201-05 z.sz.
2.3.2. 9903
z.sz. 2.3.2.

9903

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

21,7 * 17,2 * 3 m3 1 119,7

RAZEM 1 119,7

2
d.1

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami,
wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW
(75·KM)

m3

(4,6 * 3) / 2 * (21,7 * 2 + 17,2 * 2) m3 536,8

RAZEM 536,8

3
d.1

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady
dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-
30·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM)

m3

poz.2 m3 536,8

RAZEM 536,8

4
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubość warstwy do 15·cm

m2

21,7 * 17,2 m2 373,2

RAZEM 373,2

5
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości

m2

21,7 * 17,2 m2 373,2

RAZEM 373,2

6
d.1

KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde
dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad
0,5·km przyczepami samowyładowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV
Krotność = 2

m3

poz.1 * 0,25 m3 279,9

RAZEM 279,9

7
d.1

KNR 2-01
0228-05

Wykopy wykonywane spycharkami, 74·kW (100·KM), grunt
kategorii III

m3

poz.1 + poz.6 m3 1 399,6

RAZEM 1 399,6

8
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-III - dno wykopu
Krotność = 2

m3

12,6 * 8 * 1,2 m3 121,0

RAZEM 121,0

9
d.1

Wywóz i utylizacja ziemi kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 Podłoże zbiornika

10
d.2

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

12,5 * 8 + 5,5 * (21 * 2 + 17,2 * 2) m2 520,200

RAZEM 520,200

11
d.2

KNR 2-31
0111-01
0111-05
analogia

Podbudowa z pospółki stabilizowanego cementem
wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po
zagęszczeniu 10 cm - 30 kg cementu na 1 m2 podbudowy

m2

poz.10 m2 520,200

RAZEM 520,200

12
d.2

KNR 9-11
0202-01

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem
geowłókninami układanymi sposobem ręcznym

m2

520,2 m2 520,200

RAZEM 520,200

13
d.2

KNR 2-31
0509-03

Nawierzchnia z płyt ażurowych m2
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520,2 m2 520,200

RAZEM 520,200

3 Wykonanie przelewów betonowych do zbiornika

14
d.3

KNR 2-11
0404-01

Wykonanie podsypek, grubość 5·cm, wykonanie z brzegu,
pospółka

m2

1,2 * 1,2 m2 1,4

RAZEM 1,4

15
d.3

KNR 2-11
0404-02

Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5·cm
grubości podsypki, wykonanie z brzegu, pospółka

m2

1,2 * 1,2 m2 1,4

RAZEM 1,4

16
d.3

KNR 2-11
0208-03

Budowle betonowe o objętości 1,01-10,0·m3, beton
wodoszczelny

m3

(1,2 * 1,2 * 0,3 + 1,2 * 1,2 * 0,3) * 2 m3 1,73

RAZEM 1,73

17
d.3

Przejścia wodoszczelne pod kanalizację deszczową (wlot) kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

4 Opaska z kostki wokół zbiornika

18
d.4

KNR-W 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km wraz z niwelacją terenu wokół drogi

m3

1,15 * 1,2 * (21,7 * 2 + 17,2 * 2) m3 107,364

RAZEM 107,364

19
d.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1,15 * (21,7 * 2 + 17,2 * 2) m2 89,470

RAZEM 89,470

20
d.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.19 m2 89,470

RAZEM 89,470

21
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(21,7 * 2 + 17,2 * 2) * 0,3 * 0,3 * 2 + 0,25 * 0,4 * 2 * (21,7 *
2 + 17,2 * 2)

m3 29,564

RAZEM 29,564

22
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.20 m2 89,470

RAZEM 89,470

5 Ogrodzenie wokół budynku

23
d.5

KNR-W 2-01
0219-02

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy
regulacji rzek wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25
m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m

m3

(2 * 19,28 + 23,78 * 2) * 0,4 * 0,4 m3 13,779

RAZEM 13,779

24
d.5

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

37 * 0,3 * 0,3 * 1,2 m3 3,996

RAZEM 3,996

25
d.5

KNR 2-02
1804-07

Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach
żelbetowych prefabrykowanych

m

(19,28 * 2 + 23,78 * 2) m 86,120

RAZEM 86,120

26
d.5

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 100x200 cm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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6 Stopy betonowe 30 x 30 x 80

27
d.6

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej - poziome podposadzkowe

m2

0,3 * 0,8 * 4 m2 0,960

RAZEM 0,960

28
d.6

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 m3

0,3 * 0,3 * 0,8 * 4 m3 0,288

RAZEM 0,288

7 Kanalizacja deszczowa

29
d.7

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach pod kianalizację, teren równinny i
nizinny

m3

310 * 0,4 * 1,2 m3 148,800

RAZEM 148,800

30
d.7

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km,
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

m3

310 * 0,4 * 1,2 m3 148,800

RAZEM 148,800

31
d.7

KNR 2-01
0214-04 (1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde
dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t

m3

poz.30 * 0,25 m3 37,200

RAZEM 37,200

32
d.7

KNR 2-01
0310-02

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

m3

11 * 3,14 * 0,5 * 0,5 * 1,2 m3 10,362

RAZEM 10,362

33
d.7

KNR 2-01
0230-01 (2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na
odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW
(100˙KM)

m3

11 * 2 * 3,15 * 0,2 m3 13,860

RAZEM 13,860

34
d.7

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt
spoisty kategorii III-IV

m3

poz.33 m3 13,860

RAZEM 13,860

35
d.7

KNR-W 2-02
1103-01 (3)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt.
publicz.), na podłożu gruntowym, keramzyt - ocieplenie rur
na długości 30 mm

m3

310 * 0,25 * 0,6 m3 46,500

RAZEM 46,500

36
d.7

KNR-W 2-18
0408-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. (315 -
400)

m

310 m 310,000

RAZEM 310,000

37
d.7

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m

310 m 310,000

RAZEM 310,000

38
d.7

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm m

310 m 310,000

RAZEM 310,000

39
d.7

KNR-W 2-18
0518-05

Studnie kanalizacyjne systemowe , podstawa studni
prefabrykowana fi 1000

szt

11 szt 11,000

RAZEM 11,000

40
d.7

KNR-W 2-18
0518-01

Studnie kanalizacyjne systemowe , trzon studni z rur
Fi˙1000˙mm

m

1,5 * 11 m 16,500

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6184
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RAZEM 16,500

41
d.7

KNR-W 2-18
0518-07

Studnie kanalizacyjne systemowe , wyposażenie studni
prefabrykowanej (do kol.05) fi 1000

kpl

11 kpl 11,000

RAZEM 11,000

42
d.7

KNNR 4
0227-05

Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego szt.

11 szt. 11,000

RAZEM 11,000

8 Separator kondensacyjny

43
d.8

Separator typu ACO kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne 
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	21,7 * 17,2 * 3

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM)
	(4,6 * 3) / 2 * (21,7 * 2 + 17,2 * 2)

	Pozycja: Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM)
	poz.2

	Pozycja: Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm
	21,7 * 17,2

	Pozycja: Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości
	21,7 * 17,2

	Pozycja: Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 0,5·km przyczepami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV
Krotność = 2
	poz.1 * 0,25

	Pozycja: Wykopy wykonywane spycharkami, 74·kW (100·KM), grunt kategorii III
	poz.1 + poz.6

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - dno wykopu
Krotność = 2
	12,6 * 8 * 1,2

	Pozycja: Wywóz i utylizacja ziemi 
	1


	Dział:Podłoże zbiornika
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
	12,5 * 8 + 5,5 * (21 * 2 + 17,2 * 2)

	Pozycja: Podbudowa z pospółki stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - 30 kg cementu na 1 m2 podbudowy
	poz.10

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	520,2

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt ażurowych
	520,2


	Dział:Wykonanie przelewów betonowych do zbiornika


	Pozycja: Wykonanie podsypek, grubość 5·cm, wykonanie z brzegu, pospółka
	1,2 * 1,2

	Pozycja: Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości podsypki, wykonanie z brzegu, pospółka
	1,2 * 1,2

	Pozycja: Budowle betonowe o objętości 1,01-10,0·m3, beton wodoszczelny
	(1,2 * 1,2 * 0,3 + 1,2 * 1,2 * 0,3) * 2

	Pozycja: Przejścia wodoszczelne pod kanalizację deszczową (wlot)
	2


	Dział:Opaska z kostki wokół zbiornika
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z niwelacją terenu wokół drogi
	1,15 * 1,2 * (21,7 * 2 + 17,2 * 2)

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	1,15 * (21,7 * 2 + 17,2 * 2)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.19

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	(21,7 * 2 + 17,2 * 2) * 0,3 * 0,3 * 2 + 0,25 * 0,4 * 2 * (21,7 * 2 + 17,2 * 2)

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.20


	Dział:Ogrodzenie wokół budynku 
	Pozycja: Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m
	(2 * 19,28 + 23,78 * 2) * 0,4 * 0,4

	Pozycja: Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	37 * 0,3 * 0,3 * 1,2

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych
	(19,28 * 2 + 23,78 * 2)

	Pozycja: Furtka o wym. 100x200 cm
	1


	Dział:Stopy betonowe 30 x 30 x 80
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
	0,3 * 0,8 * 4

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3
	0,3 * 0,3 * 0,8 * 4


	Dział:Kanalizacja deszczowa 
	Pozycja: Pomiary przy wykopach pod kianalizację, teren równinny i nizinny
	310 * 0,4 * 1,2

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III
	310 * 0,4 * 1,2

	Pozycja: Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
	poz.30 * 0,25

	Pozycja: Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III
	11 * 3,14 * 0,5 * 0,5 * 1,2

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW (100˙KM)
	11 * 2 * 3,15 * 0,2

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
	poz.33

	Pozycja: Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, keramzyt - ocieplenie rur na długości 30 mm
	310 * 0,25 * 0,6

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. (315 - 400)

	310

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	310

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm
	310

	Pozycja: Studnie kanalizacyjne systemowe , podstawa studni prefabrykowana fi 1000
	11

	Pozycja: Studnie kanalizacyjne systemowe , trzon studni z rur Fi˙1000˙mm
	1,5 * 11

	Pozycja: Studnie kanalizacyjne systemowe , wyposażenie studni prefabrykowanej (do kol.05) fi 1000
	11

	Pozycja: Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego
	11


	Dział:Separator kondensacyjny
	Pozycja: Separator typu ACO

	1





