
         PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań  
         Temat nr : SKS-KIN-00   KOBRA wer. 9.3 
 

 Roboty inżynieryjne  
   
 Budowa : Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Zielonej Górze w ulicach Przylep-Szewska i Przylep-Leśna Dz 
 nr:127/3;147/5;395;396/10;396/12;396/17;409;413/4;413/7;413/8;413/10 obręb 0060 Zielona Góra 

 Obiekt : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz nr:127/3;147/5;395;396/10;396/12;396/17;409;413/4;413/7;413/8;413/10 obręb 0060 Zielona 
Góra 

 Adres : Zielona Góra Przylep ul. Szewska i Leśna 

     PRZEDMIAR  ROBÓT 
   

 Data : 2015-07-30  Str: 1 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 
   

   

   

 1 STAN :   KANALIZACJA SANITARNA   
   

   

 1.1 ELEMENT :   Roboty ziemne   
   

 1 KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,474 km 

  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: równinnym 
   

   

 2 KNNR 001-0210-02-10 MRRiB 920,587 m3 

  Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 

  0,60 m3 - grunt kat. I-II 
   

   

 3 KNNR 001-0210-03-10 MRRiB 102,287 m3 

  Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 

  0,60 m3 - grunt kat. III-IV 
   

   

 4 KNNR 001-0210-04-00 MRRiB 123,223 m3 

  Wykopy oraz przekopy o głębokości ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 

  pojemności łyżki: 1,20 m3 - grunt kat. I-II 
   

   

 5 KNNR 001-0210-05-00 MRRiB 13,691 m3 

  Wykopy oraz przekopy o głębokości ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 

  pojemności łyżki: 1,20 m3 - grunt kat. III-IV 
   

   

 6 KNNR 001-0307-03-00 MRRiB 48,452 m3 

  Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i 

  głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-II 
   

   

 7 KNNR 001-0307-04-00 MRRiB 5,384 m3 

  Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i 

  głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III-IV 
   

   

 8 KNNR 001-0307-05-00 MRRiB 6,485 m3 

  Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i 

  głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-II 
   

   

 9 KNNR 001-0307-06-00 MRRiB 0,721 m3 

  Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i 

  głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. III-IV 
   

   

 10 KNNR 001-0313-01-00 MRRiB 20,412 100 m2 

  Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy 

  wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: do 3,0 m - w gruncie suchym 
   

   

 11 KNNR 001-0313-05-00 MRRiB 3,755 100 m2 

  Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/ w gruntach suchych kat.I-IV - 
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  dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, przy głębokości wykopu: do 3,0 m 
   

   

 12 KNNR 001-0313-02-00 MRRiB 1,959 100 m2 

  Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy 

  wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m - w gruncie suchym 
   

   

 13 KNNR 001-0313-06-00 MRRiB 1,524 100 m2 

  Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/ w gruntach suchych kat.I-IV - 

  dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, przy głębokości wykopu: ponad 3,0 do 6,0 m 
   

   

 14 KNNR 001-0527-01-00 MRRiB 21,000 kpl 

  Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 
   

   

 15 KNNR 001-0529-01-00 MRRiB 8,000 kpl 

  Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) 
   

   

 16 KNNR 001-0527-06-00 MRRiB 21,000 kpl 

  Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m 
   

   

 17 KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 8,000 kpl 

  Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m 
   

   

 18 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 725,552 m3 

  Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 

  55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. 

  <wykopy o gł. do 3,0m> 

  <zasypka pomniejszona o podsypkę, obsypkę, obj.studni i kanałów> 
   

   

 19 KNNR 001-0214-05-00 MRRiB 38,187 m3 

  Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 

  55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. 

  <wykopy o gł. do 3,0m> 

  <zasypka pomniejszona o podsypkę, obsypkę, obj.studni i kanałów> 
   

   

 20 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 95,925 m3 

  Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 

  55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. 

  <wykopy o gł. do 4,0m> 

  <zasypka pomniejszona o podsypkę, obsypkę, obj.studni i kanałów> 
   

   

 21 KNNR 001-0214-05-00 MRRiB 5,050 m3 

  Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 

  55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. 

  <wykopy o gł. do 4,0m> 

  <zasypka pomniejszona o podsypkę, obsypkę, obj.studni i kanałów> 
   

   

 22 KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 40,198 m3 

  Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i 

  głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III 
   

   

 23 KNNR 001-0318-05-00 MRRiB 5,314 m3 
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  Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i 

  głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-III 
   

   

 24 KNNR 001-0408-01-00 MRRiB 45,512 m3 

  Zagęszczanie gruntu  ubijakami mechanicznymi 
   

   

 25 KNNR 001-0206-04-00 MRRiB 92,073 m3 

  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem 

  urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - spycharka 

  75 KM, samochód do 5 t 
   

   

 26 KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 92,073 m3 

  Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach 

  o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t 

  <za dalsze 9 km> 
   

   

   

 1.2 ELEMENT :   Roboty montażowe   
   

 27 KNNR 011-0501-04-00 MRRiB 46,890 m3 

  Podsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przesianiem, w wykopie umocnionym 
   

   

 28 KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa 3,000 szt 

  Przebicie otworu  w istn. studni rewizjnej wykonanie przejść szczelnych 
   

   

 29 KNNR 004-1308-02-00 MRRiB 34,000 m 

  Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm 

  R=1,93 
   

   

 30 KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 408,000 m 

  Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm 

  R=1,93 
   

   

 31 KNNR 004-1413-03-00 MRRiB 18,000 studnia 

  Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 

  mm 
   

   

 32 KNNR 004-1413-04-00 MRRiB -  26,000 szt 

  Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 

  mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 
   

   

 33 KNNR 004-1606-02-00 MRRiB 1,000 próba 

  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych 

  PVC, o średnicy: 160 mm 
   

   

 34 KNNR 004-1606-03-00 MRRiB 9,000 próba 

  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych 

  PVC, o średnicy: 200 mm 
   

   

 35 KNNR 011-0501-04-00 MRRiB 172,526 m3 

  Obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przesianiem, w wykopie umocnionym 
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 36 KNR 219-0218-01-00 21,000 szt 

  Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robót przy budowie wodociągu, przy długości zabezpieczenia do 

  1,5 m 
   

   

 37 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,500 m 

  Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy kabla energetycznego ułożonego w ziemi 
   

   

 38 KNR 231-0308-01-00 IGM Warszawa 19,000 m2 

  Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: 12 cm 

  <wokół włazów studni> 
   

   

 39 KNR 231-0308-02-00 IGM Warszawa 19,000 m2 

  Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm 

  <za dalsze 3 cm> 
   

   

 40 KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa 19,000 m2 

  Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 5 cm 

  <wokół włazów studni> 
   

   

   

 1.3 ELEMENT :   Kładki dla pieszych   
   

 41 KNR 401-0107-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 m2 

  Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego 
   

   

   

 1.4 ELEMENT :   Roboty drogowe odtworzeniowe   
   

 42 KNNR 006-1301-01-00 MRRiB 1 509,000 m2 

  Naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi 
   

   

 43 KNNR 006-1301-02-00 MRRiB 1 509,000 m2 

  Naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni 
   

 

 

   

 - - -    Koniec  wydruku    - - -  


