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Przedmiar robót

WartośćCena jedn.Ilość
jedn.
przed

m.
OpisNr spec. techn.Lp.

Przedmiar

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ROZBIÓRKOWE - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA1

0,000,0091,00m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych

SST-011
d.1

0,000,0091,00m2Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni bitumiczneSST-012
d.1

0,000,00172,00m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych typu yombSST-013
d.1

0,000,0012,00m2Rozebranie nawierzchni z trylinkiSST-014
d.1

0,000,0018,00m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowejSST-015
d.1

0,000,0058,00m2Rozebranie chodników z płyt o wymiarach 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej

SST-016
d.1

0,000,0014,00m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z mieszanek 
mineralno-bitumicznych

SST-017
d.1

0,000,0042,00mRozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowejSST-018
d.1

0,000,0046,34tTransport odpadów samochodem skrzyniowym z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 
km

SST-019
d.1

0,000,0046,34tUtylizacja odpadówSST-0110
d.1

0,00Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ROZBIÓRKOWE - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
ROBOTY ZIEMNE2

0,000,002,10kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychSST-0111
d.2

0,000,00748,80m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

SST-0112
d.2

0,000,00748,80m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, 
szerokość 1,6-2,5 m

SST-0113
d.2

0,000,00832,00m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. 
do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z 
rozbiórką(szer. do 1 m)

SST-0114
d.2

0,00Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
ZASYPANIE WYKOPU3

0,000,00431,60m3Wykonanie obsypki i zasypki z materiałów sypkich grub. 30 
cm - grunt z dowozu

SST-0115
d.3

0,000,00442,00m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym 
na odległość 13 km

SST-0116
d.3

0,000,00707,20tUtylizacja gruntuSST-0117
d.3

0,000,001 497,60m3Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

SST-0118
d.3

0,000,001 497,60m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki 
kategorii I-III

SST-0119
d.3

0,00Razem dział: ZASYPANIE WYKOPU
BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ4

Sieć kanalizacji tłocznej4.1

0,000,002 065,30mSieci kanalizacji sanitarnej - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE-RC dwuwarstwowe) o śr. zewnętrznej 90 
mm

SST-0120
d.4.1

0,000,0039,00mSieci kanalizacji sanitarnej - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE-RC dwuwarstwowe) o śr. zewnętrznej 50 
mm

SST-0121
d.4.1

0,000,00488,10mMontaż bezwykopowy rur ochronnych fi 160PE-RC 
jednowarstwowych (21 szt.)

SST-0122
d.4.1

0,000,0016,10mMontaż bezwykopowy rur ochronnych fi 90PE-RC 
jednowarstwowych (1szt.)

SST-0123
d.4.1

0,000,002 041,90mMontaż bezwykopowy fi 90PE-RC dwuwarstwowychSST-0124
d.4.1

0,000,0029,00mMontaż bezwykopowy fi 50PE-RC dwuwarstwowychSST-0125
d.4.1

0,000,0044,00szt.Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiertowychSST-0126
d.4.1

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4537

- 2 -



Przedmiar robót

WartośćCena jedn.Ilość
jedn.
przed

m.
OpisNr spec. techn.Lp.

0,000,002 104,30mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego

SST-0127
d.4.1

0,000,002,10kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychSST-0128
d.4.1

0,00Razem dział: Sieć kanalizacji tłocznej

Próby i odbiory4.2

0,000,0020,00prób.Próba szczelności sieci z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
zewn. 110 mm

SST-0129
d.4.2

0,00Razem dział: Próby i odbiory

0,00Razem dział: BUDOWA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ
KSZTAŁTKI I ARAMATURA5

0,000,0010,00kpl.Kolumna płucząco-spustowa DN80 w komplecie z dwoma 
zasuwami klinowymi

SST-0130
d.5

0,000,001,00kpl.Kolumna płucząco-spustowa DN50 w komplecie z dwoma 
zasuwami klinowymi

SST-0131
d.5

0,000,003,00kpl.Kolumna napowietrzająco-odpowietrzająca DN80 w 
komplecie z dwoma zasuwami klinowymi

SST-0132
d.5

0,000,0014,00szt.Obudowa Kolumn z kręgu betonowego DN600SST-0133
d.5

0,000,0050,00sztPołączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm -Trójnik 
redukcyjny systemowy z PE do zgrzewania elektrooporowego 
O90/90/63

SST-0134
d.5

0,000,002,00sztPołączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - Trójnik 
systemowy z PE do zgrzewania elektrooporowego O50/50/50

SST-0135
d.5

0,000,0056,00sztPołączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm - Zaślepka 
systemowa z PE O63

SST-0136
d.5

0,000,005,00sztPołączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - Zaślepka 
systemowa z PE O90

SST-0137
d.5

0,000,0014,00kpl.Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej tabliczką na słupkuSST-0138
d.5

0,000,0073,00szt.Bloki oporoweSST-0139
d.5

0,00Razem dział: KSZTAŁTKI I ARAMATURA
OBSŁUGA GEODEZYJNA6

0,000,001,00kpl.Obsługa geodezyjnaSST-0140
d.6

0,00Razem dział: OBSŁUGA GEODEZYJNA
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA7

0,000,001,00kpl.Dokumentacja powykonawczaSST-0141
d.7

0,00Razem dział: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE8

0,000,0091,00m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z 
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm

SST-0142
d.8

0,000,0091,00m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 7 cm

SST-0143
d.8

0,000,00172,00m2Nawierzchnie z płyt typu yomb na podsypce cem.-piaskowej z 
wyp.spoin zaprawa cement.

SST-0144
d.8

0,000,0012,00m2Nawierzchnie z trylinki na podsypce cem.-piaskowej z 
wyp.spoin zaprawa cement.

SST-0145
d.8

0,000,0090,00m2Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cem.-
piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.

SST-0146
d.8

0,000,0042,00mKrawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z 
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej - z rozbiórki

SST-0147
d.8

0,000,001,00kpl.Tymczasowa organizacji ruchuSST-0148
d.8

0,00Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE

0,00Kosztorys razem
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