
   
   

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T 
   
 Budowa : Przyłącze wodociągowe i kanalizacji ściekowej podciśnieniowej 
  - od ul.Dolanowo w Iłowej do działki Nr 545/1 obręb Czyżówek 
   
 Kod CPV : 45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
  dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
   
 Obiekt : Budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 
  - dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej 
   
 Kod CPV : 45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
 Adres : gm. Iłowa 
   
   
 Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej 
   
 Kod CPV : 45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
  ścieków 
   
 Inwestor : Gmina Iłowa 
  ul. Żeromskiego 27               68-120 Iłowa 
   
 Jednostka umowna : m Liczba jednostek umownych : 681,000 
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                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
   Str: 1 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
   

   
   
 A. STAN :   KANALIZACJA  SANITARNA 
 Kod CPV :  45231300-8 
   
   
   
 A.a. ELEMENT :   Rozbiórka nawierzchni drogowych 
 Kod CPV :  45111000-8 
   
   
 1. KNNR  006-0803-06-00  MRRiB  185,000 m2 
  Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej, wykonane ręcznie 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  92,50*2,0 =  185,000
   

  Razem obmiar =  185,000   
   
 2. KNNR  006-0806-06-00  MRRiB  92,500 m 
  Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm, ułożonych na podsypce piaskowej 
   
   
 A.b. ELEMENT :   Roboty ziemne 
 Kod CPV :  45111000-8 
   
   
 3. KNR  201-0125-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,500 m2 
  Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy 
  granicy robót: humus bez darni 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  (4,0*2,50)*0,10 =  1,000
  (14,0*1,50+14,0)*0,10 =  3,500
   

  Razem obmiar =  4,500   
   
 4. KNR  201-0125-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,500 m2 
  Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z 
  przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus bez darni      < dopłata za dodatkowe 25 cm grub. ziemi 
 urodzajnej  [R=5,0]  >  
   
   
 5. KNR  201-0125-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  15,200 m2 
  Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy 
  granicy robót: humus z darnią 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  (80,0*0,90+80,0)*0,10 =  15,200
   

  Razem obmiar =  15,200   
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                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
 STAN : A.  KANALIZACJA  SANITARNA 
 ELEMENT : A.b. Roboty ziemne 
   Str: 2 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      
 6. KNR  201-0125-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  15,200 m2 
  Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z 
  przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią < dopłata za dodatkowe 25 cm grub. ziemi urodzajnej 
 [R=5,0]  >  
   
   
 7. KNR  201-0126-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  177,300 m2 
  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  (45,0+152,0)*0,90 =  177,300
   

  Razem obmiar =  177,300   
   
 8. KNR  201-0126-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  177,300 m2 
  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, 
  dodatek za każde dalsze 5 cm      < dopłata za dodatkowe 25 cm grub. ziemi urodzajnej  [R i S =5,0]  > 
   
   
 9. KNNR  001-0202-03-00  MRRiB  13,910 m3 
  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
  samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. I-II/      < 
 wykopy do głęb. 1,0m p.p.t. i wywiezienie urobku pozostałego po objętości części studni podciśnieniowej 
 oraz po objętości podbudowy pod nawierzchnie drogowe > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśnien. : (1,47*1,47*0,785*1,0)*0,90*0,60 =  0,920
 podbudowa naw. drogowych : (185,0*0,13)*0,90*0,60 =  12,990
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  13,910   
   
 10. KNNR  001-0202-04-00  MRRiB  9,270 m3 
  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
  samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/      < 
 wykopy do głęb. 1,0m p.p.t. i wywiezienie urobku pozostałego po objętości części studni podciśnieniowej 
 oraz po objętości podbudowy pod nawierzchnie drogowe > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśnien. : (1,47*1,47*0,785*1,0)*0,90*0,40 =  0,610
 podbudowa naw. drogowych : (185,0*0,13)*0,90*0,40 =  8,660
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  9,270   
   
 11. KNNR  001-0204-01-00  MRRiB  2,780 m3 
  Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami 
  samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności chwytaka koparki: 0,25 m3 /grunt kat. I-II i 
 samochód do 5 t/      < wykopy poniżej 1,0m p.t. i wywiezienie urobku pozostałego po objętości części 
 studni podciśnieniowej oraz po objętości podsypki pod studnię > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśnien. : (1,47*1,47*0,785*3,03)*0,90*0,60 =  2,780
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                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
 STAN : A.  KANALIZACJA  SANITARNA 
 ELEMENT : A.b. Roboty ziemne 
   Str: 3 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      
 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  2,780   
   
 12. KNNR  001-0204-02-00  MRRiB  1,850 m3 
  Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami 
  samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności chwytaka koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III i 
 samochód do 5 t/      < wykopy poniżej 1,0m p.t. i wywiezienie urobku pozostałego po objętości części 
 studni podciśnieniowej oraz po objętości podsypki pod studnię > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśnien. : (1,47*1,47*0,785*3,03)*0,90*0,40 =  1,850
   

  Razem obmiar =  1,850   
   
 13. KNNR  001-0301-01-00  MRRiB  1,750 m3 
  Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 5 t /kat. I-II/ 
  < wykop i wywiezienie urobku pozostałego po części (do głęb. 3,0m) objętości studni podciśnieniowej oraz po 
 objętości podbudowy pod nawierzchnie drogowe  >  
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśnien. : (1,47*1,47*0,785*3,0)*0,10*0,60 =  0,310
 podbudowa naw. drogowych : (185,0*0,13)*0,10*0,60 =  1,440
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  1,750   
   
 14. KNNR  001-0301-02-00  MRRiB  1,160 m3 
  Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/      < 
  wykop i wywiezienie urobku pozostałego po części (do głęb. 3,0m) objętości studni podciśnieniowej oraz po 
 objętości podbudowy pod nawierzchnie drogowe  >  
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśnien. : (1,47*1,47*0,785*3,0)*0,10*0,40 =  0,200
 podbudowa naw. drogowych : (185,0*0,13)*0,10*0,40 =  0,960
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  1,160   
   
 15. KNNR  001-0302-01-00  MRRiB  0,100 m3 
  Wykopy z załadunkiem urobku przenośnikiem i transportem na odl. 1 km samochodem samowyład. do 5 
  t /kat. I-II/      < wykop i wywiezienie urobku pozostałego po części (głęb. ponad 3,0m) objętości studni 
 podciśnieniowej >  
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśnien. : (1,47*1,47*0,785*1,03)*0,10*0,60 =  0,100
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  0,100   
   
 16. KNNR  001-0302-02-00  MRRiB  0,070 m3 
  Wykopy z załadunkiem urobku przenośnikiem i transportem na odl. 1 km samochodem samowyład. do 5 
  t /kat. III/      < wykop i wywiezienie urobku pozostałego po części (głęb. ponad 3,0m) objętości studni 
 podciśnieniowej >  
   



         STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań  
         Temat nr : BL_-02_-01   KOBRA wer. 8.0 
 

 4

                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
 STAN : A.  KANALIZACJA  SANITARNA 
 ELEMENT : A.b. Roboty ziemne 
   Str: 4 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
        
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśnien. : (1,47*1,47*0,785*1,03)*0,10*0,40 =  0,070
   

  Razem obmiar =  0,070   
   
 17. KNNR  001-0210-02-00  MRRiB  297,970 m3 
  Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 
  0,25 m3 /grunt kat. I-II/      < wykopy do głęb. 1,0m p.p.t. > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśn. : (3,0*1,0*3,0)*0,90*0,60 =  4,860
 rurociągi : (34,50*1,0*1,70)*0,90*0,60 =  31,670
 rurociągi : (610,0*1,0*0,90)*0,90*0,60 =  296,460
 minus z. urodz. : -(10,20+28,8)*0,90*0,60 = - 21,060
 minus naw. drog. : -(13,32+10,82)*0,90*0,60 = - 13,040
 minus obj. studz. : -1,70*0,90*0,60 = - 0,920
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  297,970   
   
 18. KNNR  001-0210-03-00  MRRiB  198,650 m3 
  Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 
  0,25 m3 /grunt kat. III-IV/      < wykopy do głęb. 1,0m p.p.t. > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśn. : (3,0*1,0*3,0)*0,90*0,40 =  3,240
 rurociągi : (34,50*1,0*1,70)*0,90*0,40 =  21,110
 rurociągi : (610,0*1,0*0,90)*0,90*0,40 =  197,640
 minus z. urodz. : -(10,20+28,8)*0,90*0,40 = - 14,040
 minus naw. drog. : -(13,32+10,82)*0,90*0,40 = - 8,690
 minus obj. studz. : -1,70*0,90*0,40 = - 0,610
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  198,650   
   
 19. KNR  201-0220-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  324,190 m3 
  Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25 
  m3, w gruncie kategorii: I-II      < wykopy o głęb. ponad 1,0m p.p.t. > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 studz. podciśn. : (3,0*3,13*3,0)*0,90*0,60 =  15,210
 rurociągi : (34,50*1,35*1,70)*0,90*0,60 =  42,760
 rurociągi : (215,0*1,27*0,90)*0,90*0,60 =  132,700
 rurociągi : (395,0*0,71*0,90)*0,90*0,60 =  136,300
 minus obj. studz. : -5,14*0,90*0,60 = - 2,780
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  324,190   
   
 20. KNR  201-0220-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  216,130 m3 
  Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25 
  m3, w gruncie kategorii: III      < wykopy o głęb. ponad 1,0m p.p.t. > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
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                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
 STAN : A.  KANALIZACJA  SANITARNA 
 ELEMENT : A.b. Roboty ziemne 
   Str: 5 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      
 studz. podciśn. : (3,0*3,13*3,0)*0,90*0,40 =  10,140
 rurociągi : (34,50*1,35*1,70)*0,90*0,40 =  28,500
 rurociągi : (215,0*1,27*0,90)*0,90*0,40 =  88,470
 rurociągi : (395,0*0,71*0,90)*0,90*0,40 =  90,870
 minus obj. studz. : -5,14*0,90*0,40 = - 1,850
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  216,130   
   
 21. KNNR  001-0307-03-00  MRRiB  67,300 m3 
  Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem 
  urobku, w gruntach suchych: kat. I-II 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 rurociągi : (34,50*2,35*1,70)*0,10*0,60 =  8,270
 rurociągi : (215,0*2,27*0,90)*0,10*0,60 =  26,350
 rurociągi : (395,0*1,71*0,90)*0,10*0,60 =  36,470
 minus z. urodz. : -39*0,10*0,60 = - 2,340
 minus naw. drog. : -24,14*0,10*0,60 = - 1,450
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  67,300   
   
 22. KNNR  001-0307-04-00  MRRiB  44,870 m3 
  Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem 
  urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 rurociągi : (34,50*2,35*1,70)*0,10*0,40 =  5,510
 rurociągi : (215,0*2,27*0,90)*0,10*0,40 =  17,570
 rurociągi : (395,0*1,71*0,90)*0,10*0,40 =  24,320
 minus z. urodz. : -39*0,10*0,40 = - 1,560
 minus naw. drog. : -24,14*0,10*0,40 = - 0,970
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  44,870   
   
 23. KNNR  001-0308-05-00  MRRiB  1,820 m3 
  Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości 3,0-6,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem 
  urobku, w gruntach suchych: kat. I-II      < część wykopu dla studni podciśnieniowej > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  (3,0*4,13*3,0)*0,10*0,60 =  2,230
 minus obj. studni : -(1,47*1,47*0,785*4,03)*0,10*0,60 = - 0,410
   

  Razem obmiar =  1,820   
   
 24. KNNR  001-0308-06-00  MRRiB  1,220 m3 
  Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości 3,0-6,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem 
  urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV      < część wykopu dla studni podciśnieniowej > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  (3,0*4,13*3,0)*0,10*0,40 =  1,490
 minus obj. studni : -(1,47*1,47*0,785*4,03)*0,10*0,40 = - 0,270
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                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
 STAN : A.  KANALIZACJA  SANITARNA 
 ELEMENT : A.b. Roboty ziemne 
   Str: 6 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      
 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  1,220   
   
 25. KNNR  001-0313-04-00  MRRiB  26,825 100 m2 
  Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych 
  k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  (34,50*2,50*2) / 100,0 =  1,725
  (215,0*2,42*2) / 100,0 =  10,406
  (395,0*1,86*2) / 100,0 =  14,694
   

  Razem obmiar =  26,825   
   
 26. KNNR  001-0313-08-00  MRRiB  1,725 100 m2 
  Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych 
  k.III-IV - dodatek z każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, przy głębokości wykopu: do 3,0 m 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  (34,50*2,50*2) / 100,0 =  1,725
   

  Razem obmiar =  1,725   
   
 27. KNNR  001-0315-05-00  MRRiB  0,434 100 m2 
  Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,palami szalunkowymi stalowymi, w 
  gruntach kat.I-IV, wraz z rozbiórką, w wykopach o głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty suche/ 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  (3,0*4,13*3,50) / 100,0 =  0,434
   

  Razem obmiar =  0,434   
   
 28. KNNR  011-0501-04-00  MRRiB  182,530 m3 
  Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przesianiem, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: 
  suchym lub o normalnej wilgotności 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 podsypka pod studnię : 1,70*1,70*0,785*0,10 =  0,230
 podsypka pod rurociągi : ((34,50*1,70)+(610,0*0,90))*0,10 =  60,770
 obsypka rurociągów : ((34,50*1,70)+(610,0*0,90))*0,20 =  121,530
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  182,530   
   
 29. KNNR  001-0214-03-00  MRRiB  842,570 m3 
  Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów 
  obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, spycharkami: 55 kW /50 
 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 40 cm      < zasypanie wykopów pomniejszone o objętości : ziemi urodzajnej , 
 nawierzchni i podbudowy drogowej , podsypek i obsypek , zasypki montażowej (uwzględnionej przy 
 montażu rurociągów)  oraz studni podciśnieniowej >  
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   



         STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań  
         Temat nr : BL_-02_-01   KOBRA wer. 8.0 
 

 7

                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
 STAN : A.  KANALIZACJA  SANITARNA 
 ELEMENT : A.b. Roboty ziemne 
   Str: 7 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      
 studz. podciśn. : (3,0*4,13*3,0)*0,90 =  33,450
 rurociągi : (34,50*2,35*1,70)*0,90 =  124,040
 rurociągi : (215,0*2,27*0,90)*0,90 =  395,320
 rurociągi : (395,0*1,71*0,90)*0,90 =  547,110
 minus obj. z. urodz. : -39,0*0,90 = - 35,100
 minus obj. naw. drog. : -24,14*0,90 = - 21,730
 minus obj. studz. : -6,84*0,90 = - 6,160
 minus podsypka i obsypka : -182,53*0,90 = - 164,280
 minus zasypka montażowa : -((34,50*1,70*0,055)+(610,0*0,90*0,055))*0,90 = - 30,080
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  842,570   
   
 30. KNNR  001-0318-03-00  MRRiB  90,590 m3 
  Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami 
  grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III      < zasypanie wykopów pomniejszone o objętości : 
 ziemi urodzajnej , nawierzchni i podbudowy drogowej , podsypek i obsypek oraz zasypki montażowej 
 (uwzględnionej przy montażu rurociągów)  >  
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
 rurociągi : (34,50*2,35*1,70)*0,10 =  13,783
 rurociągi : (215,0*2,27*0,90)*0,10 =  43,925
 rurociągi : (395,0*1,71*0,90)*0,10 =  60,791
 minus obj. z. urodz. : -39,0*0,10 = - 3,900
 minus obj. naw. drog. : -24,14*0,10 = - 2,414
 minus podsypka i obsypka : -182,53*0,10 = - 18,253
 minus zasypka montażowa : -((34,50*1,70*0,055)+(610,0*0,90*0,055))*0,10 = - 3,342
   

  Razem obmiar =  90,590   
   
 31. KNNR  001-0319-05-00  MRRiB  3,030 m3 
  Zasypywanie wykopów o szer. 2,5-4,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 3,0-6,0 m, warstwami 
  grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-II      < zasypanie wykopów pod studnię podciśnieniową 
 pomniejszone o objętość tej studni >  
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  (37,17-6,84)*0,10 =  3,030
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  3,030   
   
 32. KNR  221-0218-01-00  MBGPiK  7,880 m3 
  Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z przerzutem 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  (4,50+15,20)*0,40 =  7,880
   

  Razem obmiar =  7,880   
   
 33. KNNR  001-0526-01-00  MRRiB  70,920 m3 
  Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, po terenie płaskim 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  177,30*0,40 =  70,920
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                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
 STAN : A.  KANALIZACJA  SANITARNA 
 ELEMENT : A.b. Roboty ziemne 
   Str: 8 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      
  Razem obmiar =  70,920   
   
 A.c. ELEMENT :   Roboty montażowe 
 Kod CPV :  45231300-8 
   
   
 34. KNNR  011-0405-05-00  MRRiB  1,000 studnia 
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie 
  uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 2,0 m      < 
 studnia podciśnieniowa z kręgów typu BS (z kręgiem dennym) - wg wykazu elementów w dokumentacji 
 projektowej  - analogia >  
   
   
 35. KNNR  011-0405-06-00  MRRiB  4,000 1/2 m 
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie 
  uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1200 mm - dodatek za każde 0,5 m 
 różnicy głęb.      < bez uwzględniania (różnicowania) materiałów , których właściwe ilości w całości 
 uwzględniono w pozycji powyżej  - analogia >  
   
   
 36. KNNR  004-0112-08-10  MRRiB  6,300 m 
  Rurociągi z tworzyw sztucznych, o połączeniach zgrzewanych, montowane na ścianach w budynkach 
  niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej: 90 mm - PE < rurociągi montowane w studni podciśnieniowej , z rur 
 PE na ciśn. 0,6MPa  plus 2 łuki 90°  - analogia >  
   
   
 37. KNNR  004-0132-08-20  MRRiB  2,000 szt 
  Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE, o średnicy nominalnej: 80 mm - zawory przelotowe proste 
  < zwór podciśnieniowy PREUSSAG  - analogia > 
   
   
 38. KNR  728-0207-14-00  WACETOB Warszawa  1,000 otwór 
  Przebicie z wyrównaniem oraz uzupełnieniem tynku, otworów w stropach żelbetowych grubości ponad 15 do 
  20 cm, dla przewodów instalacyjnych o średnicy: ponad 50 do 100 mm      < przebicie otworu w płycie pokrywowej 
 studni podciśnieniowej , dla kominka wentylacyjnego , z uzupełnieniem otworu zaprawą wodoszczelną  - analogia 
 >  
   
   
 39. KNNR  004-0213-05-00  MRRiB  1,000 szt 
  Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 110 mm      < kominek wentylacyjny  (rura 
  wywiewna) > 
   
   
 40. KNR  228-0105-01-00  MRiGŻ  2,000 kpl 
  Montaż elektronicznego sygnalizatora poziomu wody < sensor napełniania studni podciśnieniowej ściekami 
  (sonda hydrostatyczna z kablem)  - analogia > 
   
   
 41. KNR  401-1304-04-00  IGM Warszawa  2,000 m 
  Przyspawanie (lub cięcie) stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych /nakłady 
  na 1m spoiny/      < cięcie krat podestowych typu WEMA do zakładanego kształtu  - analogia > 
   
   
 42. KNR  213-1009-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,300 10 m 
  Obudowa krawędzi kątownikiem o wymiarach: do 60 x 60 < obudowa krawędzi obciętych krat j.w. kątownikiem 
  stal. o wym. 25x25x3mm (wraz z kątownikiem)  - analogia > 
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                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
 STAN : A.  KANALIZACJA  SANITARNA 
 ELEMENT : A.c. Roboty montażowe 
   Str: 9 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
         
   
 43. KNR  228-0204-04-00  MRiGŻ  48,600 kg 
  Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu: pow.20 do 50 kg      < podpora pod podest z 
  krat WEMA , wykonana ze stali kształtowej : ceownik 60x40x5,5mm dług. 1,30m z przyspawaniem lub 
 skręceniem na śruby płaskownika 80x6mm dług. 1,0m (jako zabezpieczenie przed przesuwaniem się kraty) 
 oraz kątownik 80x80x10mm dług. 3,0m (po obwodzie ścianki studni , z poprzecznymi podporami łączącymi się 
 z ceownikiem - spawane lub skręcane na śruby)  - analogia > 
   
   
 44. KNR  508-0803-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  10,000 szt 
  Mechaniczne wykonanie w betonie, ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy: ponad 10 do 20 mm      < 
  wykonanie otworów w ścianie studni podciśnieniowej , dla zamocowania konstrukcji wsporczej (podpór pod 
 podest)  >  
   
   
 45. KNR  508-0807-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  10,000 szt 
  Mechaniczne wiercenie w metalu, otworów o głębokości: 6 do 10 mm - średnica ponad 10 do 14 mm 
  < wiercenie otworów w konstrukcji wsporczej > 
   
   
 46. KNR  508-0809-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  10,000 szt 
  Osadzenie w ślepych otworach, kołków kotwiących M10 w: ścianie 
   
   
 47. KNR  202-1216-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt 
  Nakrywy - ruszty do studzienek piwnicznych, o powierzchni do 1 m2, z ustawieniem, zamurowaniem i 
  pomalowaniem lakierem asfaltowym, ze stali: płaskiej < pomost z krat pomostowych WEMA typ I , o przekroju 
 prętów nośnych 23x2mm >  
   
   
 48. KNNR  004-1704-03-00  MRRiB  1,000 wcinka 
  Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy: 110 mm      < wstawienie w istniejący rurociąg 
  kanalizacji podciśnieniowej trójnika żel. kołnierzowego (HAWLE nr 8510)  100/100mm wraz z 2 kołnierzami 
 specjalnymi COMBI S2000 (HAWLE nr 0400) do rur PE/PVC zamiast kształtek przewidywanych w nakładach  - 
 analogia >  
   
   
 49. KNNR  011-0304-03-20  MRRiB  1,000 szt 
  Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach PVC i PE, o średnicy nominalnej 100 mm, układane w 
  gotowym wykopie umocnionym o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności      < zasuwa 
 kołnierzowa typ E  (HAWLE nr 4000)  z obudową i skrzynką uliczną teleskopową oraz 2 tulejami kołn. PE z 
 kołn. dociskowym stalowym ocynk. w miejsce króćców FW  - analogia > 
   
   
 50. KNNR  011-0302-02-00  MRRiB  681,000 m 
  Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 110 mm, układane w gotowym 
  wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności      < rurociąg kanalizacji 
 podciśnieniowej z rur PE na ciśn. 0,6MPa wraz z kształtkami kołnierzowymi : trójnik żel. kołn. 100/100mm 
 (HAWLE nr 8510) - 1szt ; łuk żel. kołn.90° (HAWLE nr 8530) - 2szt ; tuleje kołn.PE 110/100mm z kołn. dociskowym 
 stalowym ocynk. - 2kpl  >  
   
   
 51. KNNR  004-1010-04-00  MRRiB  22,000 złącze 
  Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy 
  zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/      < połączenie kształtek 
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                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
 STAN : A.  KANALIZACJA  SANITARNA 
 ELEMENT : A.c. Roboty montażowe 
   Str: 10 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      
 wraz z tymi kształtkami (na ciśn. 0,6MPa) : zwężki (redukcje) 110x90mm - 2szt ; kolano 90° - 15szt ; łuk 15° - 
 3szt ; łuk 30° - 1szt ; łuk 60° - 1szt  >  
   
   
 52. KNNR  004-1430-01-00  MRRiB  0,800 m3 
  Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych      < bloki oporowe z 
  betonu B 15 > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  20*0,04 =  0,800
   

  Razem obmiar =  0,800   
   
 53. KNR  219-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  9,000 m 
  Montaż stalowych rur ochronnych dla gazociągów, z uzupełnieniem izolacji oraz przeciąganiem gazociągu 
  przez rury ochronne o średnicy nominalnej: 200 mm      < rura ochronna na rurociągu kanalizacji podciśnieniowej , 
 z przeciągnięciem rur przewodowych na płozach z tworzyw sztucznych  - analogia > 
   
   
 54. KNR  228-0405-03-00  MRiGŻ  1,000 kpl 
  Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej: 200/100 
  mm      < zamknięcie rur ochronnych manszetami (zamiast kitu i sznura)  - analogia > 
   
   
 55. KNR  219-0306-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3,000 m 
  Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 160 mm      < rury ochronne dzielone , na istniejące kable 
  - analogia > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  2*1,50 =  3,000
   

  Razem obmiar =  3,000   
   
 56. KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  681,000 m 
  Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi      < oznakowanie trasy 
  rurociągu kanalizacji podciśnieniowej z rur PE , taśmą z wkładką metalową  - analogia > 
   
   
 57. KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 m 
  Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi      < oznakowanie 
  skrzyżowań (zbliżeń) rurociągu kanalizacji podciśnieniowej z kablami , taśmą kolorową  - analogia > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  2*2,0 =  4,000
   

  Razem obmiar =  4,000   
   
 58. KNNR  004-1430-01-00  MRRiB  0,820 m3 
  Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych      < umocnienie terenu 
  wokół włazu do studni podciśnieniowej i wokół skrzynki ulicznej do zasuw , betonem B 20 > 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
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                        Przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla "VITROSILICON  S.A."  w Iłowej    
 STAN : A.  KANALIZACJA  SANITARNA 
 ELEMENT : A.c. Roboty montażowe 
   Str: 11 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      
  3,14/2*(2,60+0,60)*1,0*0,15 =  0,750
  0,70*0,70*0,15 =  0,070
   

 Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku Razem obmiar =  0,820   
   
 A.d. ELEMENT :   Naprawa nawierzchni drogowych 
 Kod CPV :  45233142-6 
   
   
 59. KNNR  006-0103-01-00  MRRiB  185,000 m2 
  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie 
  kat.II-IV 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  92,50*2,0 =  185,000
   

  Razem obmiar =  185,000   
   
 60. KNNR  006-0113-01-00  MRRiB  185,000 m2 
  Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm      < podbudowa o grub. 10cm 
  wykonana na poszerzeniach lub przekopach  [R = 0,67x1,40=0,938  ;  M = 0,67  ;  S = 0,67x1,80=1,206]  - 
 analogia >  
   
   
 61. KNNR  006-0105-07-00  MRRiB  185,000 m2 
  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym warstwy 
  grub.3 cm po zagęszczeniu 
   
   
 62. KNNR  006-0402-04-00  MRRiB  92,500 m 
  Krawężniki kamienne bez ław, wystające, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 20x35 cm      < 
  przyjęto 10% nowych krawężników (pozostała ilość pozyskana z rozbiórki)  - analogia > 
   
   
 63. KNNR  006-0301-03-00  MRRiB  185,000 m2 
  Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej na podsypce żwirowej, przy wysokości kostki 17-18 cm      < przyjęto 
  10% nowej kostki kamiennej  (pozostała ilość pozyskana z rozbiórki)  - analogia > 
   
   
 64. KNNR  006-1301-01-00  MRRiB  720,000 m2 
  Naprawy dróg gruntowych przez profilowanie 
     
 Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik 
   
  360,0*2,0 =  720,000
   

  Razem obmiar =  720,000   
   
 65. KNNR  006-1301-02-00  MRRiB  720,000 m2 
  Naprawy dróg gruntowych przez zagęszczenie 
   
 ---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---  

 


