
PSBUD Piotr wirzy ski 86-302 Wa dowo Szlacheckie 87G

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45321000-3 Izolacja cieplna
45261210-9 Wykonywanie pokry  dachowych
45442100-8 Roboty malarskie
45261320-3 adzenie rynien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uk adania chodników i asfaltowania
45262110-5 Demonta  rusztowa
45262120-8 Wznoszenie rusztowa
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urz dze  grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI   : Budowa targowiska miejskiego wraz z parkingiem, toalet  zewn trzn  i instalacjami.
ADRES INWESTYCJI   : dz. nr 98/34 obr. Tr bki Wielkie [0017]
INWESTOR   : Gmina Tr bki Wielkie
ADRES INWESTORA   : 83-034 Tr bki Wielkie, ul. Gda ska 12
WYKONAWCA ROBÓT   : PSBUD Piotr wirzy ski
ADRES WYKONAWCY   : 86-302 Wa dowo Szlacheckie 87G
BRAN A   : Budowlana + Sanitarna + Elektryczna

SPORZ DZI  KALKULACJE   : mgr in . Piotr wirzy ski
DATA OPRACOWANIA   : 18.12.2018

Stawka roboczogodziny   :
Poziom cen   : Ceny rednie z rynku lokalnego

NARZUTY
  Koszty po rednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            z
Podatek VAT   :            z
Ogó em warto  kosztorysowa robót   :            z

ownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA: Poni szy przedmiar robót traktowa  nale y jako materia  pomocniczy, za  wycen
prac inwestycyjnych nale y wykona  w oparciu o analiz  ca ej dokumentacji projektowej.
W przypadku zauwa enia rozbie no ci mi dzy przedmiarem oraz dok. proj. nale y na etapie
przygotowywania oferty powiadomi  o tym fakcie Projektanta opracowania oraz Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.12.2018

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy targowiska miejskiego, sta ej toalety publicznej oraz inf-
rastruktury towarzysz cej przy ul. w. Floriana w miejscowo ci Tr bki Wielkie. Targowisko w postaci wiaty o wymiarach 22x11,5m projektuje
si  na dzia ce nr 98/34 - obr b Tr bki Wielkie [0017].
Planowana inwestycja poprawi estetyk  i warunki w jakich sprzedawcy b  mogli sprzedawa  swoje produkty. Wykonanie nowej nawierzchni
usprawni równie  sposób odprowadzenia wód opadowych w placu ,a wykonanie pasa postojowego umo liwi wi kszej ilo ci pojazdów parkowa-
nie przy targowisku. Zadaszone miejsca targowe wyposa one wyposa one w niezb dn  infrastruktur  towarzysz  stanowi  b  zach
dla sprzedawców na korzystanie z tej formy sprzeda y.

Zakres prac obj tych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagaj ce uzyskania pozwolenia na budow . Istniej cy teren nie jest wpisany
do rejestru zabytków oraz nie jest obj ty planem miejscowym.
W zwi zku z powy szym, projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

2.Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki budowlanej:

Dzia ka przeznaczona pod targowisko miejskie znajduje si  przy ul. w. Floriana w m. Tr bki Wielkie. Na terenie dzia ki nie znajduj  si adne
zabudowania. Dzia ka ma kszta t wieloboku. Teren charakteryzuje si  p askim ukszta towaniem. Dzia ka jest cz ciowo ogrodzona od strony
wschodniej - istniej ce ogrodzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd do dzia ki mo liwy jest od strony zachodniej - bezpo redni
dost p do drogi gminnej wewn trznej.

Dzia ka nie jest o wietlona . W warunkach wieczornych jasno  zapewnia o wietlenie drogowe znajduj ce si  po przeciwnej stronie ul. w.
Floriana, które jest w dobrym stanie technicznym. Odprowadzenie wód opadowych odbywa si  drog  naturaln  , poprzez wsi kanie opadów w
grunt. W pobli u zamierzenia inwestycyjnego istnieje równie  sie  wodoci gowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej, urz dzenia teletechniczne
oraz napowietrzna linia energetyczna. W obr bie dzia ki brak jest toalety publicznej.

3. Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej

Projektowane targowisko miejskie w postaci wiaty 3-nawowej o k cie pochylenia równym 10st. Konstrukcja zespolona sk adaj ca si  z s upów
no nych okr ych elbetowych oraz zadaszeniu drewnianym. Pokrycie zadaszenia - blachodachówka.
Teren w obr bie wiaty utwardzony z kostki betonowej o gr.8 cm.
Projektuje si  wykonanie oraz umiejscowienie systemowej toalety publicznej.
Na po udniowych po aciach dachowych projektuje si  ustawienie paneli fotowoltaicznych które zasil  o wietlenie targowiska oraz toalet  pub-
liczn .
Obok targowiska miejskiego projektuje si  infrastruktur  towarzysz  w postaci parkingu na 10 miejsc postojowych w tym jedno dla osób nie-
pe nosprawnych. Dodatkowo przewiduje si  jedno miejsce jako plac gospodarczy ,gdzie zostan  umiejscowione kosze do gromadzenia odpa-
dów sta ych.
Miejsca parkingowe jak i dojazd do nich zostan  wykonane z kostki betonowej gr. 8cm.
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Tr bki Wielkie - Targowisko Miejskie 12.2018 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01 1)

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm za pomoc
spycharek - ca y teren obj ty opracowaniem

m2

770.0 m2 770.00
RAZEM 770.00

2
d.1.1

KNR 2-01
0311-01
analogia

Zakup oraz dostarczenie pisaku zwyk ego na budowe w celu podniesienia rz dnej
terenu. - ca y teren obj ty opracowaniem

m3

770*0.30 m3 231.00
RAZEM 231.00

3
d.1.1

KSNR 1
0211-01 2)

Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego na odl.do
10 m - ca y teren obj ty opracowaniem

m3

231.00 m3 231.00
RAZEM 231.00

1.2 Zbrojenie
4

d.1.2
KNR 2-02
0290-01 3)

Przygotowanie i monta  zbrojenia elem.budynków i budowli - pr ty g adkie [ fi 6 ] t

< Stopy fundamentowe> 17,84/1000
< S upy elbetowe > 58.32/1000 t 0.0583

RAZEM 0.0583
5

d.1.2
KNR 2-02
0290-02 3)

Przygotowanie i monta  zbrojenia elem.budynków i budowli - pr ty ebrowane [ fi
12 ]

t

< Stopy fundamentowe> 170,56/1000
< S upy elbetowe > 425.44/1000 t 0.4254

RAZEM 0.4254
1.3 Fundamenty

6
d.1.3

KNR 2-02
1101-01 3)

Podk ady betonowe na pod .gruntowym m3

68.89*0.6*0.10 m3 4.13
RAZEM 4.13

7
d.1.3

KNR 2-02
0204-01 3)

Stopy fundamentowe prostok tne elbetowe, o obj to ci do 0,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

(0.80*0.80*0.4)*16 m3 4.10
RAZEM 4.10

1.4 Roboty murowe, elbetowe i izolacyjne
8

d.1.4
KNR 2-02
0209-01 3)

upy elbetowe, okr e i owalne o wysoko ci do 4 m; obwód do 1 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

< S up S1 > 0.53*8 m3 4.24
< S up S1 > 0.83*8 m3 6.64

RAZEM 10.88
1.5 Dach

9
d.1.5

KNR-W 2-02
0405-06
analogia

Wykonanie, dostawa i monta  konstrukcji zadaszenia wykonanej w postaci prefa-
brykowanych d wigarów kratowych z zastosowaniem wciskanych p ytek kolczas-
tych. - KRATOWNICE

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.5

KNR 4-01
0412-04 4)

analogia

Dostawa oraz monta  elementów konstrukcyjnych dachu - pas górny i dolny kra-
townicy pod nej - Belki B1

m

11.59*4 m 46.36
RAZEM 46.36

11
d.1.5

KNR 4-01
0412-04 4)

analogia

Dostawa oraz monta  elementów konstrukcyjnych dachu - pas górny i dolny kra-
townicy pod nej - Belki B2

m

6.59*18 m 118.62
RAZEM 118.62

12
d.1.5

KNR 4-01
0412-04 4)

analogia

Dostawa oraz monta  elementów konstrukcyjnych dachu - pas górny i dolny kra-
townicy pod nej - Belki B3

m

8.00*4 m 32.00
RAZEM 32.00

13
d.1.5

KNR 4-01
0412-06 4)

Dostawa oraz monta  elementów konstrukcyjnych dachu - s upy, s upki i skrato-
wania

m

4*0.93*2 m 7.44
9*0.93*2 m 16.74
6*1.10*2 m 13.20

RAZEM 37.38
14

d.1.5
KNR 4-01
0412-07 4)

Dostawa oraz monta  elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrza y m

20*1.47 m 29.40
RAZEM 29.40

15
d.1.5

KNR 2-02
0616-01 3)

analogia

Izolacje na sucho poziome - jedna warstwa [ folia paroizolacyjna ] m2
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Tr bki Wielkie - Targowisko Miejskie 12.2018 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*6.60*8.00+10.15*12.0 m2 227.40

RAZEM 227.40
16

d.1.5
KNR 0-15II
0517-01 5)

analogia

enie na krokwiach ekranu zabezpieczaj cego z folii m2

227.40 m2 227.40
RAZEM 227.40

17
d.1.5

KNR 2-22
0602-03 6)

analogia

Podsufitki drewniane z desek grubo ci 25 mm mocowane od spodu konstrukcji
dachowej a urowo o pokryciu 50% [ deskowanie ]

m2

227.40 m2 227.40
RAZEM 227.40

18
d.1.5

NNRNKB
202 0535-04
7)

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu po aci do 85 % blach
powlekan  dachówkow  na atach

m2

227.40 m2 227.40
RAZEM 227.40

19
d.1.5

NNRNKB
202 0539-01
7)

(z.VI) Pokrycie dachów blach  powlekan  - monta  g siorów m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

20
d.1.5

KNR 2-02
0506-02 3)

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy gr. 0,6 mm powlekanej lub malo-
wanej proszkowo

m2

0.25*(2*12.00+2*8.00) m2 10.00
RAZEM 10.00

21
d.1.5

NNRNKB
202 0539-02
7)

analogia

(z.VI) Pokrycie dachów blach  powlekan  - monta  pasów nadrynnowych - oka-
pów

m

2*12.00+2*8.00 m 40.00
RAZEM 40.00

22
d.1.5

KNR 2-02
0508-04 3)

UWAGA

Rynny dachowe pó okr e o r.12cm - z blachy powlekanej lub malowanej prosz-
kowo [ blacha gr 0,6  mm ]

m

2*12.00+2*8.00 m 40.00
RAZEM 40.00

23
d.1.5

KNR 4-01
0524-08 8)

UWAGA

Dodatkowe nak ady do uzupe nie  rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z
blachy powlekanej[ blacha gr 0,6mm ]

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

24
d.1.5

KNR 2-02
0508-09 3)

UWAGA

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej[ blacha gr 0,6 mm ] szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

25
d.1.5

KNR 2-02
0510-03 3)

UWAGA

Rury spustowe okr e o r.10cm - z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo[
blacha gr 0,6 mm ]

m

4*4.34+4*3.34 m 30.72
RAZEM 30.72

1.6 Nawierzchnie
1.6.1 Wykonanie zjazdu

26
d.1.6

.1

KNR 2-31
0807-01
z.o.2.13.
9902-01 9)

analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

8.80 m2 8.80
RAZEM 8.80

27
d.1.6

.1

KNR 2-31
0103-01 10)

analogia

czne profilowanie i zag szenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.I-II [ wyrównanie terenu po zasypaniu wykopów ]

m2

8.80 m2 8.80
RAZEM 8.80

28
d.1.6

.1

KNR 2-31
0105-03 9)

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

8.80 m2 8.80
RAZEM 8.80

29
d.1.6

.1

KNR 2-31
0105-04 9)

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - za ka dy dalszy 1 cm gru-
bo  warstwy po zag szczeniu
Krotno  = 7

m2

8.80 m2 8.80
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Tr bki Wielkie - Targowisko Miejskie 12.2018 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.80

30
d.1.6

.1

KNR 2-31
0109-03 9)

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo  warstwy po zag szczeniu 12 cm m2

8.80 m2 8.80
RAZEM 8.80

31
d.1.6

.1

KNR 2-31
0109-04 9)

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za ka dy dalszy 1 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu
Krotno  = 8

m2

8.80 m2 8.80
RAZEM 8.80

32
d.1.6

.1

KNR 13-12
1001-02

Podsypka piaskowa stabilizowana cementem m3

8.80 m3 8.80
RAZEM 8.80

33
d.1.6

.1

KNR 2-31
0511-02 10)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

8.80 m2 8.80
RAZEM 8.80

34
d.1.6

.1

KNR 2-31
0401-01 10)

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

14.91 m 14.91
RAZEM 14.91

35
d.1.6

.1

KNR 2-31
0402-04 9)

awa pod kraw niki betonowa z oporem m3

0.2*0.4*14.91 m3 1.19
RAZEM 1.19

36
d.1.6

.1

KNR 2-31
0403-05 9)

analogia

Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m

14.91 m 14.91
RAZEM 14.91

1.6.2 Wykonanie pieszo-jezdni oraz miejsc parkingowych
37

d.1.6
.2

KNR 2-31
0105-03 9)

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

300.10 m2 300.10
RAZEM 300.10

38
d.1.6

.2

KNR 2-31
0105-04 9)

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - za ka dy dalszy 1 cm gru-
bo  warstwy po zag szczeniu
Krotno  = 7

m2

300.10 m2 300.10
RAZEM 300.10

39
d.1.6

.2

KNR 2-31
0109-03 9)

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo  warstwy po zag szczeniu 12 cm m2

300.10 m2 300.10
RAZEM 300.10

40
d.1.6

.2

KNR 2-31
0109-04 9)

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za ka dy dalszy 1 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu
Krotno  = 8

m2

300.10 m2 300.10
RAZEM 300.10

41
d.1.6

.2

KNR 13-12
1001-02

Podsypka piaskowa stabilizowana cementem m3

300.10 m3 300.10
RAZEM 300.10

42
d.1.6

.2

KNR 2-31
0511-02 10)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

300.10 m2 300.10
RAZEM 300.10

43
d.1.6

.2

KNR 2-31
0401-01 10)

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

85.22 m 85.22
RAZEM 85.22

44
d.1.6

.2

KNR 2-31
0402-04 9)

awa pod kraw niki betonowa z oporem m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.2*0.4*85.22 m3 6.82

RAZEM 6.82
45

d.1.6
.2

KNR 2-31
0403-05 9)

analogia

Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m

85.22 m 85.22
RAZEM 85.22

1.6.3 Plac z kostki betonowej
46

d.1.6
.3

KNR 2-31
0105-03 9)

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

245.10 m2 245.10
RAZEM 245.10

47
d.1.6

.3

KNR 2-31
0105-04 9)

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - za ka dy dalszy 1 cm gru-
bo  warstwy po zag szczeniu
Krotno  = 7

m2

245.10 m2 245.10
RAZEM 245.10

48
d.1.6

.3

KNR 2-31
0109-03 9)

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo  warstwy po zag szczeniu 12 cm m2

245.10 m2 245.10
RAZEM 245.10

49
d.1.6

.3

KNR 2-31
0109-04 9)

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za ka dy dalszy 1 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu
Krotno  = 8

m2

245.10 m2 245.10
RAZEM 245.10

50
d.1.6

.3
KNR 13-12
1001-02

Podsypka piaskowa stabilizowana cementem m3

245.10 m3 245.10
RAZEM 245.10

51
d.1.6

.3

KNR 2-31
0511-02 10)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

245.10 m2 245.10
RAZEM 245.10

52
d.1.6

.3

KNR 2-31
0401-01 10)

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

93.05 m 93.05
RAZEM 93.05

53
d.1.6

.3

KNR 2-31
0402-04 9)

awa pod kraw niki betonowa z oporem m3

0.2*0.4*93.05 m3 7.44
RAZEM 7.44

54
d.1.6

.3

KNR 2-31
0511-02 10)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

<chodnik> 245.10 m2 245.10
RAZEM 245.10

55
d.1.6

.3

KNR 2-31
0407-02 10)

Obrze a betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m

<chodnik > 93.05 m 93.05
RAZEM 93.05

1.7 Elementy wyposa enia
56

d.1.7 KNR 5-05
0319-06

Wykonanie napisu: "Mój Rynek" szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.8 Rekultywacja terenów zielonych
57

d.1.8
KNR 2-21
0218-02 11)

Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z transportem taczkami na terenie p askim m3

(66.12+392.74)*0.15 m3 68.83
RAZEM 68.83

58
d.1.8

KNR 2-21
0401-02 11)

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawo enia -
trawnik wykonany na terenach wokó  budynku - warto  orienatacyjna

m2

66.12+392.50 m2 458.62
RAZEM 458.62

2 TOALETA ZEWN TRZNA SYSTEMOWA
3 ROBOTY SANITARNE
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1 PRZY CZA DO BUDYNKU
59

d.3.1
KNR-W 2-01
0310-02 12)

Wykopy liniowe i szeroko ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznymkat. III-IV;

boko  do 1.5 m

m3

183.37 m3 183.37
RAZEM 183.37

60
d.3.1 wycena zgod-

nie z ofert
producenta

Zakup, dostawa oraz monta  systemowej toalety zewn trznej. szt

1 szt 1.0
RAZEM 1.0

61
d.3.1

KNR-W 2-01
0312-02 12)

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 1.5 m i sze-
roko ci 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

180.00 m3 180.00
RAZEM 180.00

62
d.3.1

KNR-W 2-18
0511-02 13)

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 15 cm m3

15.24 m3 15.24
RAZEM 15.24

63
d.3.1

KNR-W 2-18
0408-02 13)

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

7.00 m 7.00
RAZEM 7.00

64
d.3.1

KNR-W 2-18
0513-03 13)

analogia

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o g -
bok. 3m -  studnia rozpr na

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.3.1

KNR-W 2-18
0306-02 13)

Przewierty o d ugo ci do 20 m maszyn  do wierce  poziomych WP 15/25 rurami o
r.150-250mm w gruntach kat.III-IV

m

7.50 m 7.50
RAZEM 7.50

66
d.3.1

KNR-W 2-18
0109-01 13)

analogia

Sieci kanalizacyjna - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
r.zewn trznej 63 mm

-ruroci g t oczny

m

36.00 m 36.00
RAZEM 36.00

67
d.3.1

KNR-W 2-18
0704-01 13)

analogia

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o r.nominalnej 90-110 mm                        ( 36,00+42,70 )=78,70

200m -
1 prób.

78.70 200m -
1 prób.

78.70

RAZEM 78.70
68

d.3.1
KNR-W 2-18
0708-01 13)

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

42.70 odc.20
0m

42.70

RAZEM 42.70
69

d.3.1
KNR-W 2-18
0707-01 13)

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

42.70 odc.20
0m

42.70

RAZEM 42.70
70

d.3.1
KNR-W 2-18
0109-01 13)

analogia

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
r.zewn trznej 63 mm

m

42.70 m 42.70
RAZEM 42.70

71
d.3.1

KNR-W 2-18
0802-02 13)

analogia

Pod czenie instalacji do sieci wodoci gowej - opaski do nawiercania 110x63 na
istniej cych ruroci gach o r. 110 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
4.1 Rozdzielnie
72

d.4.1
KNR 5-08
0404-03 14)

Monta  rozdzielni RG na fundamencie szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4.2 Instalacje elektryczne
73

d.4.2
KNR 2-01
0701-0202 1)

czne kopanie rowów dla kabli o g boko ci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00
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74

d.4.2
KNNR 5
0702-02 15)

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r cznie w gruncie kat. III m3

30*0.4*0.6 m3 7.20
RAZEM 7.20

75
d.4.2

KNNR 5
0706-01 15)

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

76
d.4.2

KNNR 5
0707-04 15)

Uk adanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych r cznie m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

77
d.4.2

KNNR 5
0606-05 15)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o d ugo ci 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

78
d.4.2

KNNR 5
0605-05 15)

Monta  uziomów poziomych w wykopie o g boko ci do 0.8 m; kat.gruntu III m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

79
d.4.2

KNR 5-08
0207-03
analogia

Dostarczenie kabla YKXS 5x10 m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

80
d.4.2

KNR-W 5-08
0101-02 16)

Monta  uchwytów pod rury winidurowe uk adane pojedynczo z przygotowaniem
pod a mechanicznie - przykr cenie do ko ków plastykowych w pod u gipso-
wym, gazobetonowym

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

81
d.4.2

KNR-W 5-08
0110-02 16)

Rury winidurowe o rednicy do 28 mm uk adane n.t. na gotowych uchwytach m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

82
d.4.2

KNR 5-08
0207-03 14)

Przewody kabelkowe w pow oce polwinitowej ( czny przekrój  Cu-24/Al-40
mm2) wci gane do rur

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

83
d.4.2

KNR-W 5-08
0512-03 16)

Monta  opraw o wietleniowych kpl.

12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

84
d.4.2

KNR 5-08
0207-03
analogia

Dostarczenie przewodu YKY 3x1,5 m

90 m 90.00
RAZEM 90.00

85
d.4.2

KNR 5-08
0207-03
analogia

Dostarczenie przewodu YKY 5x6 m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

86
d.4.2

 zgodnie z
ofert

Monta , pod czenie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
W zakres kompletu wchodz  nast uj ce elementy:
- dostawa na teren budowy paneli fotowoltaicznych
- monta  paneli fotowoltaicznych na konstrukcji zadaszenia wraz z
monta em systemowych uchwytów mocuj cych panele
- rozprowadzenie przewodów elektrycznych cz cych panele z przetwornic
- monta  rozdzielni elektrycznej
- konfuguracja systemu

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

87
d.4.2

KNR-W 5-08
0804-04
analogia

Pod czenie kontenera WC
W zakres kompletu wchodz  nast uj ce elementy:
- pod czenie przewodu zasilaj cego do rozdzielnicy wewn trznej - zainstal. w ka-
binie kontenera

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

88
d.4.2

KNR-W 5-08
0902-01
analogia

Wykonanie kompletu pomiarów
W zakres kompletu prac wchodz :
- pomiar rezystancji
- pomiar skuteczno ci zerowania
- pomiar uziemienia
- pomiar parametrów fotometrycznych

kpl

1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00

4.3 Instalacja odgromowa
89

d.4.3
KNR 5-08
0604-07 14)

Monta  zwodów poziomych nienapr anych z pr ta o r. do 10 mm na dachu stro-
mym pokrytym blach

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

90
d.4.3

KNR 5-08
0619-06 14)

Monta  z czy kontrolnych z po czeniem drut-p askownik w instalacji uziemiaj cej
i odgromowej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

91
d.4.3

KNR 5-08
0619-01 14)

Monta  z czy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiaj cej i odgromowej szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

92
d.4.3

KNNR 5
0612-06 15)

cza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po -
czenie pr t-p askownik

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

93
d.4.3

KNR 5-08
0606-03 14)

Monta  zwodów pionowych napr anych z pr ta o r.do 10 mm na uprzednio zain-
stalowanych wspornikach na cianie

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

94
d.4.3

KNNR 5
0615-07 15)

Monta  masztów odgromowych kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

95
d.4.3

KNNR 5
0611-11 15)

czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pr -
ta o r.do 10 mm na dachu

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

96
d.4.3

KNNR 5
0606-05 15)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o d ugo ci 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd. spec. 1998
4 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
5 IGM wyd.III 2000
6 MBiPMB wyd.I 1984 biuletyny do 9 1996
7 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
8 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
9 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996

10 ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
11 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
12 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
13 WACETOB wyd.I 1997
14 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
15 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
16 WACETOB wyd.III 2003
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