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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót budowlanych obejmuje zabudow  kontenerowego budynku stacji zlewnej z przy czami niezb dnych mediów w obr bie dzia ki nr
265/284 w W gli cu 
zakres robót budowlanych obejmuje realizacje w granicy nieruchomo ci 265/284 w W gli cu zgodnie z projektem budowlanym "Pnktu odbioru
ciekó dowo onych przy oczyszczalnia cieków w W gli cu wraz z przy czami infrastrunkury technicznej zgodnie z Decyzj  pozwolenia na

budow  397/09/11/2011, oraz specyfikacj  techniczn .
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stacja zlewna wegliniec - przetarg KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Stacja zlewna W gliniec

1 Kanalizacja sanitarna - kanalizacja fi 160 mm
1

d.1
KNR 2-01
0310-02

czne wykopy ci e lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i g bok.do
1.5m ze z eniem urobku na odk ad (kat.gr.III) - przyj to 30% ca ci robót (w
bezpo redniej blisko ci "obcych" urz dze  podziemnych i naziemnych)

m3

0.3*(0.5*(1.50+0.60)*1.00*(0.60+2.20)) m3 0.88
RAZEM 0.88

2
d.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25 m3 na odk ad
w gruncie kat.III

m3

0.7*(0.5*(1.50+0.60)*1.00*(0.60+2.20)) m3 2.06
RAZEM 2.06

3
d.1

KNR 4-05I
0409-01

Demonta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o g b. 3 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR 2-18
0501-04

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 25 cm m2

0.60*(0.60+2.20) m2 1.68
RAZEM 1.68

5
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm m

0.60+2.20 m 2.80
RAZEM 2.80

6
d.1

KNR-W 2-18
0803-04
analogia

Odnogi wbudowane w istniej ce ruroci gi z rur PVC o r. 160 mm - po czenie ist-
niej cego odcinka z nowobudowanym

wcin.

1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

np. na pod-
stawie KNR-
W 2-18 0524-
03
analiza indy-
widualna

Zabudowa kraty ciekowej w naje dzie betonowym i pod czenie do kanalizacji sa-
nitarnej fi 160 mm poprzez zw  fi 50 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR 4-05I
0312-01
ekstrapola-
cja

Próba szczelno ci kana ów rurowych o rednicy nominalnej 160 mm prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 2-01
0320-02
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o g boko ci do 1.5 m kat.gr.III-IV - szeroko
0.8-1.5 m

m3

0.88 m3 0.88
RAZEM 0.88

10
d.1

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.
I-III

m3

2.06 m3 2.06
RAZEM 2.06

2 Przy cze energetyczne
11
d.2

KNR-W 5-10
0316-02

czne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m3

0.60*0.80*27.50 m3 13.20
RAZEM 13.20

12
d.2

KNR-W 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szeroko ci do 0.6 m m

27.5 m 27.50
RAZEM 27.50

13
d.2

KNR-W 5-10
0103-02

czne uk adanie kabli wielo owych o masie do 1.0 kg/m na napi cie znamiono-
we poni ej 110 kV w rowach kablowych

m

27.5 m 27.50
RAZEM 27.50

14
d.2

KNR-W 5-10
0305-04
analogia

Uk adanie rur ochronnych stalowych o rednicy do 150 mm - rura os onowa dla
wszystkich przy czy

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

15
d.2

KNR-W 5-10
0314-02

czne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m3

13.2 m3 13.20
RAZEM 13.20
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stacja zlewna wegliniec - przetarg KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNR-W 5-10
0601-02

Monta  g owic kablowych - zarobienie na sucho ko ca kabla 1- owego o przekro-
ju do 50 mm2 na napi cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.2

np. na pod-
stawie KNR-
W 5-08 0407-
02 + KNR-W
5-08 0407-04
+ KNR-W 5-
08 0408-02
analiza indy-
widualna

Rozbudowa szafki elektrycznej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

18
d.2

np. na pod-
stawie KNR-
W 5-08 0901-
03 + KNR-W
5-08 0901-04
+ KNR-W 5-
08 0902-03 +
KNR-W 5-08
0902-04 +
KNR-W 5-08
0902-05 +
KNR-W 5-08
0902-06
analiza indy-
widualna

Komplet pomiarów kontrolnych wraz z dokumentacj pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

3 Monta  kontenerowego punktu odbioru cieków wraz z infrastruktur
19
d.3

KNR 2-01
0125-01

czne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm bez
darni z przerzutem

m2

3.50*4.00+3.80*4.00 m2 29.20
RAZEM 29.20

20
d.3

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg  do 10 m (kat.gr.III) m3

0.15*(3.50*4.00+3.80*4.00) m3 4.38
RAZEM 4.38

21
d.3

KNR 2-02
1101-07

Podk ady z ubitych materia ów sypkich na pod u gruntowym m3

0.10*(3.50*4.00+3.80*4.00) m3 2.92
RAZEM 2.92

22
d.3

np. na pod-
stawie KNR
2-02 0203-04
analiza indy-
widualna

Fundament pod stacj  kontenerow  i najazd betonowy z wyprofilowanymi spadka-
mi do kratki ciekowej - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.20*(3.50*4.00+2.60*1.60) m3 3.63
RAZEM 3.63

23
d.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  15 km grunt.kat. III m3

0.15*29.20+4.38 m3 8.76
RAZEM 8.76

24
d.3 cena zak a-

dowa

Op ata za sk adowanie i utylizacj  materia ów z rozbiórki t

8.76*1.8 t 15.77
RAZEM 15.77

25
d.3

np. na pod-
stawie KNR
2-25 0307-03
analiza indy-
widualna

Ogrodzenia z siatki - rozebranie m2

1.20*9.10 m2 10.92
RAZEM 10.92

26
d.3

np. na pod-
stawie KNR
2-02 1804-02
analogia

Ogrodzenie o wysoko ci 1,03 panelowe systemowe m

9.10 m 9.10
RAZEM 9.10
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stacja zlewna wegliniec - przetarg KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27
d.3 analiza indy-

widualna

Furtka o wym. 100x103 cm systemowa panelowa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.3

KNR 2-31
0101-07

czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV g boko ci 20 cm

m2

29.20-2.60*1.60 m2 25.04
RAZEM 25.04

29
d.3

KNR 2-31
0402-04
analogia

awa pod obrze a betonowa z oporem m3

(2*4.00+2*3.80)*0.08 m3 1.25
RAZEM 1.25

30
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wype nieniem spoin zapraw  cementow

m

2*4.00+2*3.80 m 15.60
RAZEM 15.60

31
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 15
cm

m2

25.04 m2 25.04
RAZEM 25.04

32
d.3

KNR 2-31
23102-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 6 cm, prostok tnej 20x10
cm na podsypce piaskowej o grubo ci 5 cm

m2

25.04 m2 25.04
RAZEM 25.04

33
d.3

np. na pod-
stawie KNP
01 0216-
01.06 + KNP
01 0216-
02.06
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i monta  kontenerowego punktu odbioru cieków z kompletnym
wyposa eniem jak w PB

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.3

S 215 0600-
01

Instalacja wodoci gowa - ruroci gi z rur polipropylenowych o r.zewn. 20 mm na
cianach w budynkach niemieszkalnych

m

5.60 m 5.60
RAZEM 5.60

35
d.3

KNR 2-15
0114-02

Zawory czerpalne o r.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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