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                      Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Stare Oborzyska ul. Długa, Torowa 

Budowa :  STARE OBORZYSKA 
Obiekt :  Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Stare Oborzyska ul. Długa, Torowa 

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Sieć wodociagowa

1.1 Roboty ziemne

KNR  201-0215-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1   121,940 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,
w gruncie kategorii: I-II
Sieć 110 mm: (1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * (474 - 450 - 19) * 0.75 = 8,76
Sieć 160 mm: (1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * (107 - 31) * 0.75 * 0.85 = 113,18

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   121,940 m3

KNR  201-0215-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa2   40,650 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,
w gruncie kategorii: III
Sieć 110 mm: (1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * (474 - 450 - 19) * 0.25 = 2,92
Sieć 160 mm: (1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * (107 - 31) * 0.25 * 0.85 = 37,73

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   40,650 m3

KNR  201-0317-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa3   808,370 m3
Wykopy  ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i
kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
wykopu 0,8-1,5 m - przekopy odkrywkowe uzbrojenia podziemnego - 1 szt
Sieć 110 mm: (1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * 450 * 0.75 = 788,40
Sieć 160 mm: (1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * (107 - 31) * 0.75 * 0.15 = 19,97

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   808,370 m3

KNR  201-0317-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4   269,460 m3
Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory
w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-
1,5 m
Sieć 110 mm: (1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * 450 * 0.25 = 262,80
Sieć 160 mm: (1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * (107 - 31) * 0.25 * 0.15 = 6,66

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   269,460 m3

KNR  201-0322-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5  1 062,000 m2
Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m

(581 - 50) * 1.00 * 2 = 1 062,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 062,000 m2

KNR  201-0320-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6   844,950 m3
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II,
szer. wykopu 0,8-1,5 m

121.939 * 0.30 + 808.373 = 844,95

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   844,950 m3

KNR  201-0320-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7   281,650 m3
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV,
szer. wykopu 0,8-1,5 m

40.646 * 0.30 + 269.458 = 281,65

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   281,650 m3

KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8   85,360 m3
Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

121.939 * 0.70 = 85,36

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   85,360 m3

KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9   28,450 m3
Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi
o mocy: 55 kW (75 KM)

40.646 * 0.70 = 28,45

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   28,450 m3

KNR  201-0236-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa10   930,310 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie sypkim, kategorii : I-II
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844.955 + 85.357 = 930,31

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   930,310 m3

KNR  201-0236-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa11   310,100 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie spoistym, kategorii : III-IV

281.652 + 28.452 = 310,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   310,100 m3

1.2 Roboty montażowe

KNR  228-0501-04-10  MRiGŻ12   265,500 m2
Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - z gruntu dowiezionego

(581 - 50) * 0.50 = 265,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   265,500 m2

KNR  201-0206-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa13   26,550 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II

265.5 * 0.10 = 26,55

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   26,550 m3

KNR  201-0214-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa14   26,550 m3
Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - do
10 km

KNR  218-0109-04-00  WACETOB Warszawa15   474,000 m
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm

KNR  218-0110-04-10  WACETOB Warszawa16   39,500 złącze
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

474 / 12 = 39,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   39,500 złącze

KNR  218-0109-07-00  WACETOB Warszawa17   107,000 m
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm

KNR  218-0110-07-10  WACETOB Warszawa18   8,920 złącze
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

107 / 12 = 8,92

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,920 złącze

KNR  218-0301-01-00  WACETOB Warszawa19   50,000 m
Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m, wykonane rurami PE o średnicy nominalnej: 250 mm - w
gruntach kat. I-II

19 + 31 = 50,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   50,000 m

KNR  228-0405-04-00  MRiGŻ20   4,000 kpl
Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej:
250/110 mm

2 * 2 = 4,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,000 kpl

KNR  228-0405-04-00  MRiGŻ21   6,000 kpl
Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej:
250/160 mm

3 * 2 = 6,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   6,000 kpl

KNR  228-0305-03-00  MRiGŻ22   23,000 szt
Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury:
110 mm - tuleja kołnierzowa 110/100 mm
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KNR  218-0110-04-10  WACETOB Warszawa23   23,000 złącze
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

KNR  228-0305-03-00  MRiGŻ24   17,000 szt
Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury:
110 mm  - łuk 60^ - 3 szt - łuk 45^ - 7 szt - łuk 30^ - 1 szt - łuk 15^ - 6 szt

KNR  218-0110-04-10  WACETOB Warszawa25   34,000 złącze
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

2 * 17 = 34,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   34,000 złącze

KNR  228-0305-04-00  MRiGŻ26   10,000 szt
Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury:
160 mm - tuleja kołnierzowa 160/150

KNR  218-0110-07-10  WACETOB Warszawa27   10,000 złącze
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

KNR  228-0305-04-00  MRiGŻ28   3,000 szt
Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury:
160 mm  - łuk 90^ - 2 szt  - łuk 60^ - 1 szt

KNR  218-0110-07-10  WACETOB Warszawa29   6,000 złącze
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

3 * 2 = 6,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   6,000 złącze

KNR  228-0304-03-02  MRiGŻ30   2,000 szt
Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy
zewnętrznej rury: 110 mm - złączki

KNR  228-0304-04-02  MRiGŻ31   2,000 szt
Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy
zewnętrznej rury: 160 mm - złączki

KNR  218-0112-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa32   1,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm -
FFR SF - 200/100 mm

KNR  218-0112-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa33   1,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm - X -
200 mm

KNR  218-0112-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa34   1,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm -
króciec FFR 150/100

KNR  218-0112-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa35   2,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm -
króciec FFR 150/80

KNR  218-0112-04-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa36   3,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm -
trójników - T SF 150/100

KNR  218-0112-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa37   2,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm -
FW 150

KNR  218-0112-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa38   2,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - łuk
90^

KNR  218-0112-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa39   2,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm -
złącze GIBAULT, RR lub RK
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KNR  218-0112-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa40   1,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm -
złącze GIBAULT, RR lub RK

KNR  218-0112-03-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa41   8,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm -
trójników SF - 100/80 - 2 szt  - 100/100 - 6 szt

KNR  218-0112-03-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa42   1,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm -
zwężka SF FFR 100/80 mm

KNR  218-0112-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa43   1,000 szt
Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm -
zwężka 80/50 SF

KNR  218-0112-03-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa44   1,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm -
zaślepka SF X 100 mm

KNR  218-0112-03-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa45   2,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm -
króciec SF FW 100 mm

KNR  218-0112-03-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa46   1,000 szt
Układanie kształtek SFżeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - SF
kolano 90^

KNR  228-0309-03-00  MRiGŻ47   9,000 szt
Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy
nominalnej zasuwy: SF 100 mm  - z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

KNR  228-0309-02-00  MRiGŻ48   6,000 szt
Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy
nominalnej zasuwy: SF 80 mm  - z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

KNR  228-0309-04-00  MRiGŻ49   3,000 szt
Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy
nominalnej zasuwy:  SF 150 mm  - z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

KNR  402-0130-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa50   3,000 szt
Demontaż hydrantu: o średnicy  80 mm

KNR  402-0130-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa51   3,000 szt
Demontaż skrzynki: żeliwnej chodnikowej

KNR  228-0311-03-00  MRiGŻ52   2,000 szt
Ustawienie hydrantów pożarowych podziemnych na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy
nominalnej: SF 80 mm

KNR  228-0311-07-00  MRiGŻ53   4,000 szt
Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy
nominalnej: 80 mm - hydrant z kolumną ze stali nierdzewnej

KNNR  004-1606-01-00  MRRiB54   2,370 próba
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm

474 / 200 = 2,37

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,370 próba

KNNR  004-1606-02-00  MRRiB55   0,540 próba
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 160 mm

107 / 200 = 0,54

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,540 próba

KNNR  004-1611-01-00  MRRiB56   2,910 200 m
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

581 / 200 = 2,91

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,910 200 m
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KNNR  004-1612-01-00  MRRiB57   2,910 200 m
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

KNNR  004-1408-01-00  MRRiB58   2,040 m3
Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w ławach fundamentowych lub
blokach oporowych

51 * 0.040 = 2,04

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,040 m3

KNR  231-0502-05-00  IGM Warszawa59   12,000 m2
Umocnienie uzbrojenia sieci wodociągowej z płyt betonowych, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin
zaprawą cementową

(18 + 6) * 0.50 = 12,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   12,000 m2

KNR  219-0134-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa60   24,000 kpl
Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym

6 + 18 = 24,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   24,000 kpl

KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa61   531,000 m
Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu  ułożonego w ziemi

581 - 50 = 531,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   531,000 m

1.3 Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe

KNR  231-0815-01-00  IGM Warszawa62   57,000 m2
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5
cm, na podsypce piaskowej

38 * 1.5 = 57,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   57,000 m2

KNR  231-0811-02-00  IGM Warszawa63   93,000 m2
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin
piaskiem

62 * 1.5 = 93,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   93,000 m2

KNR  231-0101-05-00  IGM Warszawa64   10,000 m2
Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: 20
cm

KNR  003-0101-02-00  ATHENASOFT Warszawa65   7,000 m
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm

2 * 2 + 2 * 1.5 = 7,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,000 m

KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa66   4,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa
ścieralna

KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa67   4,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm

KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa68   4,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa
wiążąca

KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa69   4,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm

KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa70   4,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa71   4,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm - 5 cm
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1.  Sieć wodociagowa

1.4. Roboty nawierzchniowe - naprawcze

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.4 Roboty nawierzchniowe - naprawcze

KNR  231-0502-01-00  IGM Warszawa72   57,000 m2
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin
piaskiem - płytki z odzysku 30%

KNR  231-0103-01-00  IGM Warszawa73   4,000 m2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-
II

KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa74   4,000 m2
Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa75   4,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości
podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm

KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa76   4,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa77 -  4,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek
za każdy dalszy 1 cm - krotność -3 do 12 cm

KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa78   4,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

KNR  231-0110-01-00  IGM Warszawa79   4,000 m2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość
warstwy po zagęszczeniu: 4 cm

KNR  231-0110-02-00  IGM Warszawa80   4,000 m2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość
warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm - do 6 cm

2 Przyłącza wodociągowe

2.5 Roboty ziemne

KNR  201-0215-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa81   76,740 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,
w gruncie kategorii: I-II

(1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * (249.50 - 140.00) * 0.75 * 0.40 = 76,74

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   76,740 m3

KNR  201-0215-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa82   25,580 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,
w gruncie kategorii: III

(1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * (249.50 - 140.00) * 0.25 * 0.40 = 25,58

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   25,580 m3

KNR  201-0317-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa83   115,110 m3
Wykopy  ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i
kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
wykopu 0,8-1,5 m - przekopy odkrywkowe uzbrojenia podziemnego - 1 szt

(1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * (249.50 - 140.00) * 0.75 * 0.60 = 115,11

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   115,110 m3

KNR  201-0317-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa84   38,370 m3
Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory
w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-
1,5 m

(1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * (249.50 - 140.00) * 0.25 * 0.60 = 38,37

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   38,370 m3

KNR  201-0322-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa85   350,400 m2
Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m

(249.5 - 140) * 1.60 * 2 = 350,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   350,400 m2
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2.  Przyłącza wodociągowe

2.5. Roboty ziemne

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  201-0320-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa86   126,620 m3
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II,
szer. wykopu 0,8-1,5 m

76.738 * 0.15 + 115.106 = 126,62

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   126,620 m3

KNR  201-0320-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa87   42,210 m3
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV,
szer. wykopu 0,8-1,5 m

25.579 * 0.15 + 38.369 = 42,21

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   42,210 m3

KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa88   65,230 m3
Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

76.738 * 0.85 = 65,23

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   65,230 m3

KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa89   21,740 m3
Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi
o mocy: 55 kW (75 KM)

25.579 * 0.85 = 21,74

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   21,740 m3

KNR  201-0236-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa90   191,840 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie sypkim, kategorii : I-II

126.617 + 65.227 = 191,84

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   191,840 m3

KNR  201-0236-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa91   63,950 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie spoistym, kategorii : III-IV

42.206 + 21.742 = 63,95

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   63,950 m3

2.6 Roboty montażowe

KNR  228-0313-02-00  MRiGŻ92   3,000 kpl
Wykonanie nawiertki na istniejących rurociągach PVC, o średnicy nominalnej: 110/40 mm

KNR  228-0313-02-00  MRiGŻ93   30,000 kpl
Wykonanie nawiertki na istniejących rurociągach PVC, o średnicy nominalnej: 110/32 mm

KNR  228-0313-02-00  MRiGŻ94   4,000 kpl
Wykonanie nawiertki na istniejących rurociągach PVC, o średnicy nominalnej: 160/32 mm

KNR  228-0313-02-00  MRiGŻ95   1,000 kpl
Wykonanie nawiertki na istniejących rurociągach PVC, o średnicy nominalnej: 225/32 mm

KNR  228-0314-01-00  MRiGŻ96   233,500 m
Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej: 32 mm

KNR  228-0314-02-00  MRiGŻ97   16,000 m
Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej: 40 mm

KNR  218-0301-01-00  WACETOB Warszawa98   140,000 m
Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m, wykonane rurami PVC o średnicy nominalnej: 90 mm - w
gruntach kat. I-II

14 * 10 = 140,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   140,000 m

2.7 Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe

KNR  231-0815-01-00  IGM Warszawa99   5,000 m2
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5
cm, na podsypce piaskowej
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2.  Przyłącza wodociągowe

2.8. Roboty nawierzchniowe - naprawcze

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

2.8 Roboty nawierzchniowe - naprawcze

KNR  231-0502-01-00  IGM Warszawa100   5,000 m2
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin
piaskiem - płytki z odzysku 30%

3 Roboty na istniejącej sieci nie objętej przebudową dla zapewnienia dostawy wody  dla
 odbiorców na ul. Kościańskiej

3.9 Roboty ziemne

KNR  201-0215-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa101   25,700 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,
w gruncie kategorii: I-II

(1.60 * 0.6 + 0.50) * 1.60 * 11.0 = 25,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   25,700 m3

KNR  201-0320-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa102   8,990 m3
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II,
szer. wykopu 0,8-1,5 m

25.696 * 0.35 = 8,99

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,990 m3

KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa103   16,700 m3
Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

25.696 * 0.65 = 16,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   16,700 m3

3.10 Roboty montażowe

KNR  218-0301-01-00  WACETOB Warszawa104   7,000 m
Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m, wykonane rurami PE o średnicy nominalnej: 225 mm - w
gruntach kat. I-II

KNR  228-0405-04-00  MRiGŻ105   2,000 kpl
Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej:
225/110 mm

1 * 2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 kpl

KNR  218-0109-04-00  WACETOB Warszawa106   11,000 m
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm

KNR  228-0305-03-00  MRiGŻ107   4,000 szt
Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury:
110 mm - tuleja kołnierzowa 110/100 mm

KNR  218-0111-04-10  WACETOB Warszawa108   3,000 złącze
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy
średnicy zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

KNR  228-0305-03-00  MRiGŻ109   1,000 szt
Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury:
110 mm  - łuk 90^ - 1 szt

KNR  218-0110-04-10  WACETOB Warszawa110   2,000 złącze
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

2 * 1 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 złącze

KNR  218-0112-03-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa111   3,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm -
trójników SF - 100/80 - 1 szt  - 100/100 - 2 szt

KNR  218-0112-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa112   2,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm -
złącze GIBAULT, RR lub RK



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 381-002-001            KOBRA wer. 11

                      Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Stare Oborzyska ul. Długa, Torowa 

3.  Roboty na istniejącej sieci nie objętej przebudową dla zapewnienia dostawy wody  dla odbiorców na ul. Kościańskiej

3.10. Roboty montażowe

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  218-0112-03-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa113   1,000 szt
Układanie kształtek SF żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm -
zaślepka SF X 100 mm

KNR  228-0309-03-00  MRiGŻ114   2,000 szt
Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy
nominalnej zasuwy: SF 100 mm  - z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

KNR  228-0309-02-00  MRiGŻ115   5,000 szt
Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy
nominalnej zasuwy: SF 80 mm  - z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

1 + 4 = 5,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,000 szt

KNR  402-0130-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa116   5,000 szt
Demontaż hydrantu: o średnicy  80 mm

1 + 4 = 5,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,000 szt

KNR  402-0130-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa117   5,000 szt
Demontaż skrzynki: żeliwnej chodnikowej

1 + 4 = 5,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,000 szt

KNR  402-0129-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa118   5,000 szt
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy: 80 mm

1 + 4 = 5,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,000 szt

KNR  228-0311-07-00  MRiGŻ119   5,000 szt
Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy
nominalnej: 80 mm - hydrant z kolumną ze stali nierdzewnej

1 + 4 = 5,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,000 szt

KNR  219-0134-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa120   8,000 kpl
Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym

3 + 1 + 4 = 8,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,000 kpl

KNR  228-0313-02-00  MRiGŻ121   1,000 kpl
Wykonanie nawiertki na istniejących rurociągach AC, o średnicy nominalnej: 100/32 mm - wymiana
przyłacza do posesji, ul. Parkowa nr 5

KNR  228-0314-01-00  MRiGŻ122   4,000 m
Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej: 32 mm -
wymiana przyłacza do posesji, ul. Parkowa nr 5

KNR  219-0134-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa123   1,000 kpl
Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym - wymiana przyłacza do posesji, ul.
Parkowa nr 5

3.11 Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe

KNR  231-0807-01-00  IGM Warszawa124   3,000 m2
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem

3.12 Roboty nawierzchniowe - naprawcze

KNR  231-0501-01-00  IGM Warszawa125   3,000 m2
Chodniki z kostki betonowej, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa126   4,000 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

2 * 2 = 4,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,000 m

---  Koniec  wydruku  --- 


