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PRZEDMIAR ROBÓT

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004r.  (Dz.U.2004.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie fukncjonalno-

użytkowym na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych.

Założeniem wyjściowym do sporządzenia kosztorysu jest projekt budowlany sieci wodociągowej 

w m. Dańków, Rzeczków, Błażejewice, Zkarzew  Ceny w kosztorysie są cenami miejscowymi. 

odcinek HP17-W143

Projektowana długość sieci wodociągowej :

PEHD śr. 160 mm – L = 621,1 m – przewód główny

DN 80 mm – L = 2,4 m /2szt. – odgałęzienia do hydrantów przeciwpożarowych

Łączna długość : L = 623,5 m

Charakterystyczne parametry techniczne:

- wodociąg – przewód główny na ciśnienie 10 bar wykonywany w technologii rur  z polietylenu 

dwuwarstwowych PEHD średnicy 160 mm o łącznej długości L=621,1 m, 

- odgałęzienia do hydrantów przeciwpożarowych z kształtek żeliwnych DN 80 mm o łącznej 

długości 2,4 m

- uzbrojenie sieci wodociągowej, zasuwa, hydranty przeciwpożarowe nadziemne .

Całość wykonać metoda bezwykopową.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Budowa sieci wodociagowej w w gminie Biała Rawska - Etap Dańków, Rzeczków, Błażejewice, Zakrzew odcinek HP17-W143

1 Sieć wodociągowa

1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury
wodociągowe :    PVC śr. 160mm , PE 160 mm, DN 80 , - 623,5 m

km

623,5 / 1000 km 0,624

RAZEM 0,624

2
d.1.1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV ZAŁOŻENIA  :
wąskoprzestrzenne ręczne 10 %   długość 29,8m ŚREDNIA
GŁĘBOKOŚĆ : 1,8 m  szerokość wykopu  wąskoprzestrzennego 1,00
m Pole F przekroju ręcznego wykopu wąskoprz. :  F = 1,80 m2

m3

29,8 * 1,8 * 0,1 m3 5,364

RAZEM 5,364

3
d.1.1

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz ziemi z wykopów
wąskoprzestzrennych wykonanych ręcznie

m3

5,364 m3 5,364

RAZEM 5,364

4
d.1.1

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
ZAŁOŻENIA  : wąskoprzestrzenne mechaniczne 90 %   - wywóz 50%
długość 4384,70m - 3409,90m =974,80m ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ :1,8
m  szerokość wykopu  wąskoprzestrzennego 1,00  m Pole F przekroju
poprzecznego wykopu wąskoprz. : F = 1,80 m2

m3

(29,80 * 1,8 * 0,9) * 0,5 m3 24,138

RAZEM 24,138

5
d.1.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ZAŁOŻENIA  :
wąskoprzestrzenne mech.  90 %  - na odkład 50% długość 4384,70m -
3409,90m =974,80m ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ :1,8 m  szerokość
wykopu  wąskoprzestrzennego 1,00  m Pole F przekroju poprzecznego
wykopu wąskoprz. : F = 1,80 m2

m3

(29,8 * 1,8 * 0,9) * 0,5 m3 24,138

RAZEM 24,138

6
d.1.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -
dodatek za wywiezienie ziemi

m3

4 * (5,364 + 24,138) m3 118,008

RAZEM 118,008

7
d.1.1

KNNR 1 0605-
01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez
opsypki do głębokości 4 m.

szt.

40 szt. 40,000

RAZEM 40,000

8
d.1.1

KNNR 1 0603-
01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr.
150-500 mm

godz.

70 godz. 70,000

RAZEM 70,000

9
d.1.1

KNNR 1 0612-
01

Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm. m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

10
d.1.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopów
wąskoprzestrzennych

m2

29,8 * 1,9 * 2 m2 113,240

RAZEM 113,240

11
d.1.1

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład. - przywiezienie  podsypki

m3

2,98 m3 2,980
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,980

12
d.1.1

KNNR 1 0205-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz ziemi i piasku do
wykopów minus podłoża i objętość rur

m3

5,364 + 24,138 + 2,98 m3 32,482

RAZEM 32,482

13
d.1.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -
dodatek za przywiezienie piasku i ziemi

m3

4 * 32,482 m3 129,928

RAZEM 129,928

14
d.1.1

KNNR 1 0318-
04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów
wąskoprzestrzenych

m3

32,482 * 0,1 m3 3,248

RAZEM 3,248

15
d.1.1

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie
wykopów do 3m minus obiętość rury

m3

32,482 * 0,9 m3 29,234

RAZEM 29,234

1.2 Roboty montażowe

16
d.1.2

KNNR 4 1411-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

29,80 * 0,1 * 1 m3 2,980

RAZEM 2,980

17
d.1.2

KNNR 4 1009-
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych rury
dwuwarstwowe (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm

m

621,1 m 621,100

RAZEM 621,100

18
d.1.2

KNNR 4 1010-
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

20 złącz. 20,000

RAZEM 20,000

19
d.1.2

KNNR 4 1014-
04

Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/80 mm do hydrantów szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

20
d.1.2

KNNR 4 1014-
04

Redukcja żeliwna kołnierzowa Dn 150/80mm szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

21
d.1.2

KNNR 4 1105-
04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

22
d.1.2

KNNR 4 1119-
01

Hydranty pożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem i
zabezpieczeniem w przypadku złamania krućcami dwukołnierzowymi dł
0,3 - 4,5 m oraz zasuwą odcinającą o śr. 80 mm L=31,50mb

kpl

analogia 2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

23
d.1.2

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych 400m
-

1prob

623,5 / 400 400m
-

1prob

1,559

RAZEM 1,559

24
d.1.2

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych odc.4
00m
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623,5 / 400 odc.4

00m
1,559

RAZEM 1,559

25
d.1.2

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej odc.2
00m

623,5 / 200 odc.2
00m

3,118

RAZEM 3,118

26
d.1.2

KNNR 4 1412-
01

Analogia - bloki oporowe m3

2 m3 2,000

RAZEM 2,000

27
d.1.2

KNNR 6 0503-
01

Analogia - opłytkowanie skrzynek ulicznych oraz hydrantów m2

0,5 m2 0,500

RAZEM 0,500

28
d.1.2

wycena własna Oznakowanie tabliczkami na słupku szt

analogia 3 szt 3,000

RAZEM 3,000

29
d.1.2

KNNR 4 1206-
06

Wykonanie wodociągu PEHD 160 mm metodą bezwykopową m

621,1 m 621,100

RAZEM 621,100

30
d.1.2

KNNR 5 0701-
03

Ręczne odkopanie kabli m3

analogia 1 * 0,32 m3 0,320

RAZEM 0,320

31
d.1.2

KSNR 4 1007-
01

Rury zabezpieczające dwudzielne m

analogia 4 m 4,000

RAZEM 4,000

32
d.1.2

KNNR 5 0702-
03

Ręczne zasypanie kabli m3

analogia 1 * 0,32 m3 0,320

RAZEM 0,320

1.3 Roboty odtworzeniowe i uzupełniające

33
d.1.3

KNNR 6 0801-
04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm
mechanicznie
Krotność = 2,5

m2

20 * 1,5 m2 30,000

RAZEM 30,000

34
d.1.3

KNNR 6 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

20 * 1,5 m2 30,000

RAZEM 30,000

35
d.1.3

KNNR 6 0113-
03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

20 * 1,5 m2 30,000

RAZEM 30,000

36
d.1.3

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

20 * 1,5 m2 30,000

RAZEM 30,000

37
d.1.3

KNNR 1 0526-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

50 * 2 * 0,1 m3 10,000

RAZEM 10,000

38
d.1.3

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
-odtworzenie poboczy dróg

m2

29,8 * 1,5 m2 44,700

RAZEM 44,700
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39

d.1.3
KNNR 1 0502-

01
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką;
grunt kat.I-III

m2

44,7 * 2 m2 89,400

RAZEM 89,400

40
d.1.3

KNNR 1 0101-
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

41
d.1.3

KNNR 1 0101-
04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

42
d.1.3

KNNR 1 0102-
01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60%
powierzchni.

ha

0,1 ha 0,100

RAZEM 0,100

43
d.1.3

KNNR 1 0102-
04

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60%
powierzchni.

ha

0,1 ha 0,100

RAZEM 0,100

44
d.1.3

KNNR 1 0107-
01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

3 mp 3,000

RAZEM 3,000

45
d.1.3

KNNR 1 0107-
05

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi mp

3 mp 3,000

RAZEM 3,000

1.4 Roboty ogólne

46
d.1.4

KNP ZREW 02
0102-015

Projekt organizacji ruchu drogowego kpl.

analogia 1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

47
d.1.4

KNP ZREW 02
0102-015

Opłata za zajęcie pasa drogowego kpl.

analogia 1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

48
d.1.4

KNR 2-25 0419-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

49
d.1.4

KNR 2-25 0420-
01

Znaki drogowe płaskie - budowa szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

50
d.1.4

KNR 2-25 0419-
05

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

51
d.1.4

KNR 2-25 0420-
03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

52
d.1.4

KNR 2-25 0416-
02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

0,2 m3 0,200

RAZEM 0,200

53
d.1.4

KNR 2-25 0416-
04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

0,2 m3 0,200

RAZEM 0,200
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54

d.1.4
KNR 2-25 0417-

01
Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

1 m 1,000

RAZEM 1,000

55
d.1.4

KNR 2-25 0417-
02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

1 m 1,000

RAZEM 1,000

56
d.1.4

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

57
d.1.4

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

58
d.1.4

KNR 2-25 -
analogia

Odbudowa i zabezpieczenie istn.uzbrojenia oraz budowli
(słupy,ogrodzenia,pkty geodez.itp)

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS: Budowa sieci wodociagowej w w gminie Biała Rawska - Etap Dańków, Rzeczków, Błażejewice, Zakrzew odcinek HP17-W143

1 Sieć wodociągowa

1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury
wodociągowe :    PVC śr. 160mm , PE 160 mm, DN 80 , - 623,5
m

km 623,5 / 1000
= 0,624

2
d.1.1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV ZAŁOŻENIA  :
wąskoprzestrzenne ręczne 10 %   długość 29,8m ŚREDNIA
GŁĘBOKOŚĆ : 1,8 m  szerokość wykopu  wąskoprzestrzennego
1,00  m Pole F przekroju ręcznego wykopu wąskoprz. :  F = 1,80
m2

m3 29,8 * 1,8 *
0,1 = 5,364

3
d.1.1

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz ziemi z
wykopów wąskoprzestzrennych wykonanych ręcznie

m3 5,364

4
d.1.1

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład. ZAŁOŻENIA  : wąskoprzestrzenne
mechaniczne 90 %   - wywóz 50% długość 4384,70m - 3409,90m
=974,80m ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ :1,8 m  szerokość wykopu
wąskoprzestrzennego 1,00  m Pole F przekroju poprzecznego
wykopu wąskoprz. : F = 1,80 m2

m3 (29,80 * 1,8 *
0,9) * 0,5 =

24,138

5
d.1.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
ZAŁOŻENIA  : wąskoprzestrzenne mech.  90 %  - na odkład 50%
długość 4384,70m - 3409,90m =974,80m ŚREDNIA
GŁĘBOKOŚĆ :1,8 m  szerokość wykopu  wąskoprzestrzennego
1,00  m Pole F przekroju poprzecznego wykopu wąskoprz. : F =
1,80 m2

m3 (29,8 * 1,8 *
0,9) * 0,5 =

24,138

6
d.1.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za wywiezienie ziemi

m3 4 * (5,364 +
24,138) =

118,008

7
d.1.1

KNNR 1 0605-
01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio
bez opsypki do głębokości 4 m.

szt. 40,000

8
d.1.1

KNNR 1 0603-
01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o
śr. 150-500 mm

godz. 70,000

9
d.1.1

KNNR 1 0612-
01

Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom.
80-100 mm.

m 40,000

10
d.1.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek
wykopów wąskoprzestrzennych

m2 29,8 * 1,9 * 2
= 113,240

11
d.1.1

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - przywiezienie
podsypki

m3 2,980

12
d.1.1

KNNR 1 0205-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz ziemi i
piasku do wykopów minus podłoża i objętość rur

m3 5,364 +
24,138 + 2,98

= 32,482

13
d.1.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie piasku i ziemi

m3 4 * 32,482 =
129,928

14
d.1.1

KNNR 1 0318-
04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne
wykopów wąskoprzestrzenych

m3 32,482 * 0,1
= 3,248

15
d.1.1

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie  wykopów do
3m minus obiętość rury

m3 32,482 * 0,9
= 29,234

Razem dział: Roboty ziemne

1.2 Roboty montażowe

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 2621
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PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
16

d.1.2
KNNR 4 1411-

01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3 29,80 * 0,1 *

1 = 2,980

17
d.1.2

KNNR 4 1009-
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych
rury dwuwarstwowe (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm

m 621,100

18
d.1.2

KNNR 4 1010-
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 160 mm

złącz. 20,000

19
d.1.2

KNNR 4 1014-
04

Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/80 mm do
hydrantów

szt 2,000

20
d.1.2

KNNR 4 1014-
04

Redukcja żeliwna kołnierzowa Dn 150/80mm szt 2,000

21
d.1.2

KNNR 4 1105-
04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150
mm

kpl. 1,000

22
d.1.2

KNNR 4 1119-
01

Hydranty pożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem i
zabezpieczeniem w przypadku złamania krućcami
dwukołnierzowymi dł 0,3 - 4,5 m oraz zasuwą odcinającą o śr. 80
mm L=31,50mb

kpl 2,000

23
d.1.2

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych 400m
-

1prob

623,5 / 400 =
1,559

24
d.1.2

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych odc.4
00m

623,5 / 400 =
1,559

25
d.1.2

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej odc.2
00m

623,5 / 200 =
3,118

26
d.1.2

KNNR 4 1412-
01

Analogia - bloki oporowe m3 2,000

27
d.1.2

KNNR 6 0503-
01

Analogia - opłytkowanie skrzynek ulicznych oraz hydrantów m2 0,500

28
d.1.2

wycena własna Oznakowanie tabliczkami na słupku szt 3,000

29
d.1.2

KNNR 4 1206-
06

Wykonanie wodociągu PEHD 160 mm metodą bezwykopową m 621,100

30
d.1.2

KNNR 5 0701-
03

Ręczne odkopanie kabli m3 1 * 0,32 =
0,320

31
d.1.2

KSNR 4 1007-
01

Rury zabezpieczające dwudzielne m 4,000

32
d.1.2

KNNR 5 0702-
03

Ręczne zasypanie kabli m3 1 * 0,32 =
0,320

Razem dział: Roboty montażowe

1.3 Roboty odtworzeniowe i uzupełniające

33
d.1.3

KNNR 6 0801-
04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm
mechanicznie
Krotność = 2,5

m2 20 * 1,5 =
30,000

34
d.1.3

KNNR 6 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
regularnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 20 * 1,5 =
30,000

35
d.1.3

KNNR 6 0113-
03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2 20 * 1,5 =
30,000

36
d.1.3

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 20 * 1,5 =
30,000

37
d.1.3

KNNR 1 0526-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie
płaskim

m3 50 * 2 * 0,1 =
10,000

38
d.1.3

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
-odtworzenie poboczy dróg

m2 29,8 * 1,5 =
44,700

39
d.1.3

KNNR 1 0502-
01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
równiarką; grunt kat.I-III

m2 44,7 * 2 =
89,400

40
d.1.3

KNNR 1 0101-
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
10-15 cm

szt. 10,000

41
d.1.3

KNNR 1 0101-
04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
36-45 cm

szt. 2,000

42
d.1.3

KNNR 1 0102-
01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60%
powierzchni.

ha 0,100

43
d.1.3

KNNR 1 0102-
04

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej
60% powierzchni.

ha 0,100

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 2621
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PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
44

d.1.3
KNNR 1 0107-

01
Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp 3,000

45
d.1.3

KNNR 1 0107-
05

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny,
gałęzi

mp 3,000

Razem dział: Roboty odtworzeniowe i uzupełniające

1.4 Roboty ogólne

46
d.1.4

KNP ZREW 02
0102-015

Projekt organizacji ruchu drogowego kpl. 1,000

47
d.1.4

KNP ZREW 02
0102-015

Opłata za zajęcie pasa drogowego kpl. 1,000

48
d.1.4

KNR 2-25 0419-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm -
budowa

szt. 1,000

49
d.1.4

KNR 2-25 0420-
01

Znaki drogowe płaskie - budowa szt. 1,000

50
d.1.4

KNR 2-25 0419-
05

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm -
rozebranie

szt. 1,000

51
d.1.4

KNR 2-25 0420-
03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie szt. 1,000

52
d.1.4

KNR 2-25 0416-
02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3 0,200

53
d.1.4

KNR 2-25 0416-
04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3 0,200

54
d.1.4

KNR 2-25 0417-
01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m 1,000

55
d.1.4

KNR 2-25 0417-
02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m 1,000

56
d.1.4

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl. 3,000

57
d.1.4

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl. 3,000

58
d.1.4

KNR 2-25 -
analogia

Odbudowa i zabezpieczenie istn.uzbrojenia oraz budowli
(słupy,ogrodzenia,pkty geodez.itp)

szt 2,000

Razem dział: Roboty ogólne

Razem dział: Sieć wodociągowa

Kosztorys razem

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 2621
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PRZEDMIAR ROBÓT

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczo

ne
Robocizna Materiały Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

1 Sieć wodociągowa

1.1 Roboty ziemne

1.2 Roboty montażowe

1.3 Roboty odtworzeniowe i
uzupełniające

1.4 Roboty ogólne

Kosztorys razem

Słownie:

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 2621
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	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury wodociągowe :    PVC śr. 160mm , PE 160 mm, DN 80 , - 623,5 m
	623,5 / 1000

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV ZAŁOŻENIA  : wąskoprzestrzenne ręczne 10 %   długość 29,8m ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ : 1,8 m  szerokość wykopu  wąskoprzestrzennego 1,00  m Pole F przekroju ręcznego wykopu wąskoprz. :  F = 1,80 m2
	29,8 * 1,8 * 0,1

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz ziemi z wykopów wąskoprzestzrennych wykonanych ręcznie
	5,364

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ZAŁOŻENIA  : wąskoprzestrzenne mechaniczne 90 %   - wywóz 50% długość 4384,70m - 3409,90m =974,80m ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ :1,8 m  szerokość wykopu  wąskoprzestrzennego 1,00  m Pole F przekroju poprzecznego wykopu wąskoprz. : F = 1,80 m2
	(29,80 * 1,8 * 0,9) * 0,5

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ZAŁOŻENIA  : wąskoprzestrzenne mech.  90 %  - na odkład 50% długość 4384,70m - 3409,90m =974,80m ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ :1,8 m  szerokość wykopu  wąskoprzestrzennego 1,00  m Pole F przekroju poprzecznego wykopu wąskoprz. : F = 1,80 m2
	(29,8 * 1,8 * 0,9) * 0,5

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za wywiezienie ziemi
	4 * (5,364 + 24,138)

	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	40

	Pozycja: Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm
	70

	Pozycja: Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm.
	40

	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopów wąskoprzestrzennych
	29,8 * 1,9 * 2

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - przywiezienie  podsypki
	2,98

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz ziemi i piasku do wykopów minus podłoża i objętość rur
	5,364 + 24,138 + 2,98

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie piasku i ziemi
	4 * 32,482

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrzenych
	32,482 * 0,1

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie  wykopów do 3m minus obiętość rury
	32,482 * 0,9


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	29,80 * 0,1 * 1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych rury dwuwarstwowe (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm
	621,1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
	20

	Pozycja: Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/80 mm do hydrantów
	2

	Pozycja: Redukcja żeliwna kołnierzowa Dn 150/80mm
	2

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm
	1

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem w przypadku złamania krućcami dwukołnierzowymi dł 0,3 - 4,5 m oraz zasuwą odcinającą o śr. 80 mm L=31,50mb
	2

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
	623,5 / 400

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
	623,5 / 400

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
	623,5 / 200

	Pozycja: Analogia - bloki oporowe
	2

	Pozycja: Analogia - opłytkowanie skrzynek ulicznych oraz hydrantów
	0,5

	Pozycja: Oznakowanie tabliczkami na słupku
	3

	Pozycja: Wykonanie wodociągu PEHD 160 mm metodą bezwykopową
	621,1

	Pozycja: Ręczne odkopanie kabli
	1 * 0,32

	Pozycja: Rury zabezpieczające dwudzielne
	4

	Pozycja: Ręczne zasypanie kabli
	1 * 0,32


	Dział:Roboty odtworzeniowe i uzupełniające
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
Krotność = 2,5
	20 * 1,5

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	20 * 1,5

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm
	20 * 1,5

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	20 * 1,5

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim
	50 * 2 * 0,1

	Pozycja: Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. -odtworzenie poboczy dróg
	29,8 * 1,5

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III
	44,7 * 2

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
	10

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
	2

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.
	0,1

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.
	0,1

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.
	3

	Pozycja: Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
	3


	Dział:Roboty ogólne
	Pozycja: Projekt organizacji ruchu drogowego
	1

	Pozycja: Opłata za zajęcie pasa drogowego
	1

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa
	1

	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - budowa
	1

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie
	1

	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - rozebranie
	1

	Pozycja: Kładki dla pieszych na ramach - budowa
	0,2

	Pozycja: Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie
	0,2

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	1

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	1

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	3

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	3

	Pozycja: Odbudowa i zabezpieczenie istn.uzbrojenia oraz budowli (słupy,ogrodzenia,pkty geodez.itp)
	2



	Kosztorys ofertowy
	Sieć wodociągowa
	Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury wodociągowe :    PVC śr. 160mm , PE 160 mm, DN 80 , - 623,5 m
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV ZAŁOŻENIA  : wąskoprzestrzenne ręczne 10 %   długość 29,8m ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ : 1,8 m  szerokość wykopu  wąskoprzestrzennego 1,00  m Pole F przekroju ręcznego wykopu wąskoprz. :  F = 1,80 m2
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz ziemi z wykopów wąskoprzestzrennych wykonanych ręcznie
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ZAŁOŻENIA  : wąskoprzestrzenne mechaniczne 90 %   - wywóz 50% długość 4384,70m - 3409,90m =974,80m ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ :1,8 m  szerokość wykopu  wąskoprzestrzennego 1,00  m Pole F przekroju poprzecznego wykopu wąskoprz. : F = 1,80 m2
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ZAŁOŻENIA  : wąskoprzestrzenne mech.  90 %  - na odkład 50% długość 4384,70m - 3409,90m =974,80m ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ :1,8 m  szerokość wykopu  wąskoprzestrzennego 1,00  m Pole F przekroju poprzecznego wykopu wąskoprz. : F = 1,80 m2
	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za wywiezienie ziemi
	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	Pozycja: Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm
	Pozycja: Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm.
	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopów wąskoprzestrzennych
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - przywiezienie  podsypki
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz ziemi i piasku do wykopów minus podłoża i objętość rur
	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie piasku i ziemi
	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrzenych
	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie  wykopów do 3m minus obiętość rury
	Działy razem: Razem dział: Roboty ziemne 

	Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych rury dwuwarstwowe (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
	Pozycja: Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/80 mm do hydrantów
	Pozycja: Redukcja żeliwna kołnierzowa Dn 150/80mm
	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm
	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem w przypadku złamania krućcami dwukołnierzowymi dł 0,3 - 4,5 m oraz zasuwą odcinającą o śr. 80 mm L=31,50mb
	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
	Pozycja: Analogia - bloki oporowe
	Pozycja: Analogia - opłytkowanie skrzynek ulicznych oraz hydrantów
	Pozycja: Oznakowanie tabliczkami na słupku
	Pozycja: Wykonanie wodociągu PEHD 160 mm metodą bezwykopową
	Pozycja: Ręczne odkopanie kabli
	Pozycja: Rury zabezpieczające dwudzielne
	Pozycja: Ręczne zasypanie kabli
	Działy razem: Razem dział: Roboty montażowe 

	Roboty odtworzeniowe i uzupełniające
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
Krotność = 2,5
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim
	Pozycja: Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. -odtworzenie poboczy dróg
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.
	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.
	Pozycja: Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
	Działy razem: Razem dział: Roboty odtworzeniowe i uzupełniające 

	Roboty ogólne
	Pozycja: Projekt organizacji ruchu drogowego
	Pozycja: Opłata za zajęcie pasa drogowego
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa
	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - budowa
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie
	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - rozebranie
	Pozycja: Kładki dla pieszych na ramach - budowa
	Pozycja: Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie
	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	Pozycja: Odbudowa i zabezpieczenie istn.uzbrojenia oraz budowli (słupy,ogrodzenia,pkty geodez.itp)
	Działy razem: Razem dział: Roboty ogólne 
	Działy razem: Razem dział: Sieć wodociągowa 
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