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Kan- garaże-etap I-odc. W(wylot) -Os(osad)-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAŻACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY BELWEDERSKIEJ
ORAZ ULICY BITWY NAD BZURĄ W ŁĘCZYCY,dz. nr. ewid: 1853,1860,399/7,336/2,1847/9,1847/4, obr. Łęczyca - ETAP I - ODCI-
NEK - W(Wylot) - Studnia Os (Osadnik), wg Projektu. Wykonanie zgodnie   z "Warunkami Technicznymi. Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociągowych i Kanalizacyjnych" Zeszyt 9  opracowania COBRTI INSTAL, z wymogami  zawartymi  w  PN - EN
1610:2002. Przewód wodociągowy wg PN-EN 13244 : 2004. Próby ciśnieniowe wodne instalacji według PN - EN 1610:2002 oraz
po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy, zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodocią-
gowych (wyd. I, wrzesień 2001r) - zeszyt 3 -COBRTI INSTAL", warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z two-
rzyw sztucznych zalecanych przez MGPiB wydanych przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej,Grzewczej Gazowej i Klima-
tyzacyjnej (W-wa 1994). CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków.

1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK - W(Wylot) - Studnia Os (Osadnik). 
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków.

1.1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK - W(Wylot) - Studnia Os (Osadnik) - ROBOTY PRZYGO-
TOWAWCZE. 
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. 

1
d.1.

1

STWiOR 
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Dla danej części zadania: Przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie dane-
go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
robót, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbędnych zabez-
pieczeń wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice informacyj-
no-ostrzegawcze, uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
punktów poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdów transportowych itp.
Uwaga:
Wymogiem przy przebudowie i rozbudowie  jest takie wykonywanie prac budo-
wlanych aby umożliwić korzystanie z garaży przez użytkowników. Niezbędne
ograniczenia Wykonawca bedzie uzgadniał z zainteresowanymi z odpowied-
nim wyprzedzeniem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

STWiOR 
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót budowlanych na działce
obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie placu budowy i dróg
dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończeniu ponowne oznaczenie i udo-
stępnienie znajdujących się w obrębie prac budowlanych instalacji naziemnych
i podziemnych.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK - W(Wylot) - Studnia Os (Osadnik) - ROBOTY ROZBIÓR-
KOWE I ZIEMNE.
CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5-
Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa na-
sypów.

3
d.1.

2

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 ze ścianką litą
DN - 400mm - odcinek W-Os. R - wsp. 5,0.

km

<odcinek W-Os>(0.5+60.25+0.5*3)*0.001 km 0.062
RAZEM 0.062

4
d.1.

2

KNR 2-01
0103-07 na
podstawie
rys. zagos-
podarowania
terenu
STWiOR 

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm i więcej) - usunięcie kolidują-
cych drzew. R, S - wsp. 1,5.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1.

2

KNR 2-01
0103-07 na
podstawie
rys. zagos-
podarowania
terenu
STWiOR 

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm i więcej).  R, S - wsp. 1,5. szt.

poz.4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1.

2

KNR 2-01
0110-02
STWiOR 

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

6.0 mp 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1.

2

KNR 2-01
0110-03
STWiOR 

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

- 2 -
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Kan- garaże-etap I-odc. W(wylot) -Os(osad)-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.0 mp 8.000

RAZEM 8.000
8

d.1.
2

KNR 2-01
0110-05
STWiOR 

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (przyję-
to na dalsze 10km)
Krotność = 20

mp

poz.6+poz.7 mp 14.000
RAZEM 14.000

9
d.1.

2

KNR 2-01
0110-05
STWiOR 

Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót
budowlanych - zabezpieczanie drzew na terenie budowy.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1.

2

KNR 2-25
0412-01 ana-
logia
STWiOR 

Schodnie drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - budowa - kładka dla
pieszych po rozbiórce chodnika spacerowego wzdłuż zalewu.

m

<kładka dla pieszych>2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

11
d.1.

2

KNR 2-25
0412-02 ana-
logia
STWiOR 

Schodnie drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - rozebranie - kładaka
dla pieszych po rozbiórce chodnika spacerowego wzdłuż zalewu.

m

poz.10 m 2.500
RAZEM 2.500

12
d.1.

2

KNR 2-31
0815-02
STWiOR 

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodnika z kostki betonowej wraz z okrawężnikowaniem - chodnik spacerowy
wzdłuż zalewu. Rozbiórkę należy uzgodnić właścicielem - Urząd Miasta Łęczy-
ca. Kostka do wykorzystana na ponowne odtworzenie chodnika.
robocizna

m2

<rozbiórka chodnika z kostki betonowej wraz z okrawężnikowaniem>2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1.

2

STWiOR 
kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie
budowy

Likwidacja odcinków kanalizacji deszczowej DN300 w obrębie nowoprojekto-
wanej kanalizacji (na podstawie projektu i planu zagospodarowania terenu -
S1) - policzono ryczałtowo na 1mb, wg. "Biuletynu Wartości Kosztorysowej In-
westycji WKI SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robót przygotowawczych BCP
SEKOCENBUD".

m

41.80*1.1 m 45.980
RAZEM 45.980

14
d.1.

2

STWiOR 
kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie
budowy

Dodatek za przejście kanału pod istniejącym ogrodzeniem. Zabezpieczenie
fundamentu ogrodzenia.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.

2

KNR 2-01
0206-02
z.sz. 2.3.2.
9903
STWiOR 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze, (doliczono dodatek za oczysz-
czanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako wykopy
mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania). Wykop
pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą sprzętu
mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej rzędnej wy-
kopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop ręczny,
bez naruszania naturalnej struktury gruntu i wykonanie pod rurociągami pod-
sypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym jej
zagęszczeniem. Nadmiar gruntu z wykopów przeznaczony w całości na nad-
kład ziemny na trasie rurociągu. Doliczono 10% na ewentualną wymianę grun-
tów nienośnych na trasie wykopu.

m3

<odcink W-Os>(0.8+0.2+1.08+0.2)*(0.5+60.25+0.5*3)*0.9*90%*110% m3 126.460
<dokop po montaż studni D0, Sep, Os na trasie rurociagu>3.14*0.6*0.6*(0.8+
1.8+2.3)*1.15

m3 6.370

RAZEM 132.830
16

d.1.
2

KNR 2-01
0319-02
STWiOR 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.15/0.9 m3 14.759
RAZEM 14.759

17
d.1.

2

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab.
STWiOR 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). R - wsp. 0,90

m2

<odcink W-Os>(0.8+0.2+0.5+1.08+0.2+0.5)*0.5*(0.5+60.25+0.5*3)*2 m2 204.180
RAZEM 204.180

- 3 -
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Kan- garaże-etap I-odc. W(wylot) -Os(osad)-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1.
2

KNR 2-01
0605-01
STWiOR 

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów, wg opisu w projekcie grunty silnie nawodnione.

godz.

25 godz. 25.000
RAZEM 25.000

19
d.1.

2

KNR 2-18
0501-03
STWiOR 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi>{0.9*(0.5+60.25+0.5*3)+(3.14*
0.5*0.5)*3*0.75}*1.1

m2 63.570

RAZEM 63.570
20

d.1.
2

KNR 2-01
0320-04
STWiOR 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(0.5+60.25+0.5*3) m3 16.808
RAZEM 16.808

21
d.1.

2

KNR 2-01
0236-01
STWiOR 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie  po obu stronach przewodu.

m3

poz.19*0.2+poz.20 m3 29.522
RAZEM 29.522

22
d.1.

2

KNR 2-01
0230-01
STWiOR 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycania, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

{(poz.15+poz.16)-(poz.19*0.2+poz.20)<podsypki i obsypki rurociągów>-(<stud-
nia D0>3.14*0.5*0.5*1.8+<separator>3.14*0.6*0.6*3.0+<osadnik>3.14*0.6*
0.6*3.5)-<zabudowany kanał>3.14*0.2*0.2*(0.5+60.25+0.5*3)}*85%

m3 86.265

RAZEM 86.265
23

d.1.
2

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.22/0.85 m3 15.223
RAZEM 15.223

24
d.1.

2

kalk. własna
STWiOR 

Dowóz piasku do zasypek projektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U
SN8 ze ścianką litą DN - 400mm

m3

poz.19*0.2+poz.20 m3 29.522
RAZEM 29.522

25
d.1.

2

KNR 2-01
0236-01
STWiOR 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.22+poz.23) m3 101.488
RAZEM 101.488

26
d.1.

2

kalk. własna
STWiOR 

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (131,01m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 ze ścianką litą DN - 400mm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.

2

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907
STWiOR 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nadkład ziemny na trasie ruro-
ciągu z nadmiaru gruntu z wykopów.

m3

<nadkład ziemny na trasie rurociągu>{(poz.15+poz.16)-(poz.22+poz.23)} m3 46.101
RAZEM 46.101

1.3 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK - W(Wylot) - Studnia Os (Osadnik) - MONTAŻ RUROCIĄ-
GÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

- 4 -
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Kan- garaże-etap I-odc. W(wylot) -Os(osad)-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
3

KNR-W 2-18
0408-06
z.sz.3.4.
9908
STWiOR 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
-  kanały z rur PCV o średnicy DN 400 SN8 lite z uszczelką kl. S, łączonych na
wcisk wg PN EN 1401-1 wraz z systemem kształtek o połączeniach kielicho-
wych z uszczelką gumową EPDM - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej -
odcinek W-Os.

m

<odcink W-Os>(0.5+60.25+0.5*3) m 62.250
RAZEM 62.250

29
d.1.

3

STWiOR 
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej z rur PVC-U DN 400 SN8 lite - do studni rewizyjnej D0, do studni seperato-
ra, studni osadnika, wylotu kanalizacji W.

kpl

1+1+1+1 kpl 4.000
RAZEM 4.000

30
d.1.

3

STWiOR 
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U DN 400 SN8 lite - odcinek W-Os (62,
25m). Badania na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-92/B-10735 i
PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
rze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

3

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
w projekcie
STWiOR 

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych kanalizacji gra-
witacyjnej na całej długości odcinka trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót.

m

<inspekcja kamerą TV>poz.28 m 62.250
RAZEM 62.250

32
d.1.

3

KNR-W 2-18
0513-01
STWiOR 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - żelbetowa studnia rewizyjna, o średnicy DN1000mm, na kanale
grawitacyjnym PVC-U DN 400 SN8 lite - odcinek W-Os. Studnie kanalizacyjne
1000 betonowe szczelne, Kręgi jak i ich kinety należy wykonać w całości z ele-
mentów prefabrykowanych, elementy łączone na uszczelki gumowe z osadzo-
nymi fabrycznie tulejami i łącznikami. Wykonanie zgodnie wymaganiom normy
PN-EN 1917:2004 Kręgi łączone na uszczelki, wyposażone fabrycznie w stop-
nie złazowe wg PN H-74086. System produkowany z betonu klasy min. B 45,
nasiąkliwość <_5%, wodoszczelność W8,  mrozoodporność F 150. Ze względu
na wysoki poziom wody gruntowej studzienki należy posadowić na warstwie
betonu min. C8/10 wg normy PN-EN 206-1:2003,  grubości 15cm, Studnie te
należy wykonać w spos6b odpowiadający wymaganiom normy
PN-8-10729: 1999 i PN-EN 1917.Stopnie złazowe muszą być tak zamontowa-
ne, aby odległość od pokrywy włazu do pierwszego stopnia wynosiła nie więcej
niż 50 cm, natomiast odległość ostatniego stopnia od dna wykonać w odleg-
łości nie większej niż 30 cm. Włazy powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-EN 124: 2000, typ ciężki kl. D400 dla studni umieszczonych w drodze i w
terenie zielonym. Należy stosować jedynie włazy z uszczelką zamykane na za-
trzask. W terenach zielonych właz należy wystawić ponad teren 20cm. W na-
wierzchniach utwardzonych, właz należy dostosować do poziomu nawierzchni
jezdni.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

3

KNR-W 2-18
0606-09
STWiOR 

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - pierwsza warst-
wa

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.

3

KNR-W 2-18
0607-09
STWiOR 

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno  - każda następna
warstwa

m

poz.33 m 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1.

3

KNR-W 2-18
0513-03
STWiOR 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - żelbetowy osadnik piasku, z kręgów betonowych DN 1200 i po-
jemności osadowej V=2m3. Studnia osadnikowa wykonana z prefabrykowa-
nych elementów betonowych, z betonu wibroprasowanego klasy min. B 45, na-
siąkliwość <_5%, wodoszczelność W8,  mrozoodporność F 150.W osadniku
zamontować wyloty w kierunku studni D1 i D9 (zaślepić do czasu kontynuacji
dalszych prac). R - wsp. 2,0.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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Kan- garaże-etap I-odc. W(wylot) -Os(osad)-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36

d.1.
3

KNR-W 2-18
0513-03
STWiOR 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - Separator substancji ropopochodnych 15/150 l/s. Separator lame-
lowy ESL-Z  15/150 I/s służy oddzielenia substancji ropopochodnych i osadów
ze ścieków pochodzących z nawierzchni utwardzonych. Zbiornik separatora
wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantują-
cej szczelność urządzenia, zwieńczony płytą  pokrywową z włazem kl. D400.
Zbiornik separatora powinien być wykonany z betonu o odporności chemicznej
na substancje określone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze
nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powłoki ochronnej wewnątrz zbior-
nika. Zbiornik musi posiadać możliwość jego podwyższenia poprzez zastoso-
wanie nadbudowy z betonowych kręgów prostych, stożkowych płyt redukcyj-
nych i pokrywowych, w celu dostosowania włazu do projektowanej rzędnej te-
renu.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.

3

KNR-W 2-18
0606-10
STWiOR 

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - pierwsza warst-
wa

m

2.0+3.0 m 5.000
RAZEM 5.000

38
d.1.

3

KNR-W 2-18
0607-10
STWiOR 

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - każda następna
warstwa

m

poz.37 m 5.000
RAZEM 5.000

39
d.1.

3

KNR-W 2-18
0513-02
STWiOR 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb. - dodatkowy krąg jako podstawa wypełniona beto-
nem pod studnię rewizyjną DN 1000 mm.

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
40

d.1.
3

KNR-W 2-18
0513-04
STWiOR 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.- dodatkowy krąg jako podstawa wypełniona beto-
nem pod osadnik piasku i separator.

[0.5 m]
stud.

1+1 [0.5 m]
stud.

2.000

RAZEM 2.000
41

d.1.
3

KNR 2-02
1101-01 ana-
logia
STWiOR 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wypełnienie kręgów podstaw jw.
betonem B 15 (C12/15).

m3

<wypełnienie kręgów podstaw>0.5*(3.14*0.5*0.5*1<szt>+3.14*0.6*0.6*2<szt>) m3 1.523
RAZEM 1.523

42
d.1.

3

kalk. własna
na podstawie
technologii i
wytycznych
w projekcie
STWiOR 

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację studni zgodnie z normą PN-B-
10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M -  Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

kpl

1+1+1 kpl 3.000
RAZEM 3.000

43
d.1.

3

knr 2-31
0605-03 ana-
logia
STWiOR 

Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - wykonanie umocnio-
nego wylotu W z umocnieniem dna zalewu płytami ażurowymi na podkładzie z
betonu D12/15, gr. 20cm i zagęszczonej podsypce żwirowej gr 30cm. Wylot z
zamontowana klapą zwrotną, szczegóły wg rys S6 w projekcie.

ściank.

1 ściank. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.

3

KNR 2-01
0516-04
STWiOR 

Umocnienie skarp i dna rowów płytami żelbetowymi ażurowymi na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<umocnienie skarp i dna rowów>10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500

1.4 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK - W(Wylot) - Studnia Os (Osadnik) - ROBOTY ODTWO-
RZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. 
CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowa-
nia terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypów. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

45
d.1.

4

KNR 2-01
0505-01
STWiOR 

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - wyrównanie tere-
nu po robotach kanalizacyjnych

m2

<odcink W-Os>(0.5+60.25+0.5*3)*5.0 m2 311.250
RAZEM 311.250

46
d.1.

4

KNR 2-21
0401-04
STWiOR 

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenu po robotach kanalizacyjnych

m2

poz.45 m2 311.250
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Kan- garaże-etap I-odc. W(wylot) -Os(osad)-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 311.250

47
d.1.

4

kalk. własna
na podstwie
ustaleń z In-
westorem
STWiOR 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnia chodnika z
kostki betonowej)  na trasie rurociągu  - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD". Kostka beto-
nowa wykorzystana z rozbiórki.
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.12 m2 4.000
RAZEM 4.000
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