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Zagospodarowanie terenu wokół pieców

wapienniczych

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod

indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych

1 Rozdział Odcinek sieci kanalizacji deszczowej od studzienki 

osadnikowej D5Wp1 do studni D0

1.1 Element Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne i drogowe

1.1.1 16 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie trasy km 0,090

1.1.2 16 KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 134,250

1.1.3 16 KNR 404/1103/1 Załadowanie i wywóz gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę 

roboczą przez 3 samochody samowyładowcze m3 20,138

1.1.4 16 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III m3 95,944

1.1.5 16 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w 

gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. m3 60,113

1.1.6 16 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) m3 60,110

1.1.7 16 KNNR 1/201/1 Roboty transp. na odl.do 1 km sam.samowyład. - przywóz podsypki, piasku i 

żwiru m3 40,600

1.1.8 16 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka i 

nadsypka piaskiem m3 35,800

1.1.9 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 

- pogłębienie wykopu pod studzienki szt. 6,000

1.1.10 16 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i 

głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III m3 55,287

1.1.11 16 KNNR 1/315/1 Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, 

studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z

rozbiórką m2 16,000

1.1.12 16 KNNR 4/1514/1 Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja żużlem m3 12,750

1.1.13 16 00-0000 Opłata za wysypisko m3 60,110

1.2 Element Roboty montażowe na instalacji deszczowej

1.2.1 16 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie 

wpustem ulicznym szt 2,000

1.2.2 16 KNRW 

218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie 

rurą teleskopową z wpustem ulicznym szt 3,000

1.2.3 16 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 mm m 63,400

1.2.4 16 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,7 mm m 22,100

1.2.5 16 KNR 716/405/1 Separatoryi pionowe (autoklawy,reaktory itp.) o masie 0.3 t dostarczane w 

calosci

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl. 1,000

1.2.6 16 KNRW 

218/706/2

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

odc. -1 prób. 1,000


