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Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych 
Instalacje sanitarne w pełnym zakresie

mgr inż. Andrzej Stańkowski

tel/fax. 77 414-24-30              kom.  601-300-282                     e-mail: stan-inst-klb@wp.pl

Stadium opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Temat zadania:

Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego

poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych:

− budowa drogi wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej

− budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 

w w/w drodze do ul. Biskupickiej

− budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej wzdłuż działek 

nr 211/6; 211/7; 211/9 do ul. Biskupickiej 

Adres inwestycji: 46-300 Olesno, ul. Leśna; ul. Biskupicka 

Nr ewidencyjne dziełek
Jednostka ewidencyjna: 160803_4 Olesno-Miasto;  Obręb ewidencyjny: 0068 Olesno;

Numery działek: 208; 209; 211/3; 211/11; 329; 487

Inwestor: Gmina Olesno,  ul. Pieloka 21; 46-300 Olesno

Jednostka Projektowa:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN”  Andrzej Stańkowski 

ul. Opolska 18; 46-200 Kluczbork

Branża: Sanitarna

Kategoria obiektu bud. IV; XXV; XXVI

Data: luty 2018 r.

Imię i nazwisko nr upr.+ przyn. do izby pieczątka i podpis

Część drogowa

Opracowała:

   mgr  Teresa Zimoch
UAN-VII-7342/250/94

OPL/BD/0769/02

Część sanitarna

Opracował:

   mgr inż. Andrzej Stańkowski
OPL/0494/PWOS/09

OPL/IS/0224/02

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) dla zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

     45111200-0   Roboty z zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

     45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

     45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Spis zawartości:

A. Część opisowa i graficzna:

          A.1. Budowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Biskupickiej

          A.2. Budowa: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej

          A.3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej – fragment

B. Część informacyjna:

          B.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

          B.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlanego

          B.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

          B.4. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

C. Kosztorysy

          C.1. Kosztorys dla: „ Budowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Biskupickiej”.

          C.2. Kosztorys dla: „Budowa: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w drodze wewn. bocznej do ul. Biskupickiej”.

          C.3. Kosztorys dla: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej – fragment
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mgr inż. Andrzej Stańkowski

tel/fax. 77 414-24-30              kom.  601-300-282                     e-mail: stan-inst-klb@wp.pl

METRYKA OPRACOWANIA

Stadium 
opracowania

KONCEPCJA – branża sanitarna

Temat zadania:

Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego

poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych:

− budowa drogi wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej

− budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 

w w/w drodze do ul. Biskupickiej

− budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej wzdłuż działek 

nr 211/6; 211/7; 211/9 do ul. Biskupickiej 

Zakres opracowania:

A. W pasie drogi wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków. 
2. Budowa kanalizacji deszczowej. 
3. Budowa sieci wodociągowej. 

B. W pasie drogowym ul. Leśnej:
      1.   Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż działek 211/6; 211/7; 211/9

Adres inwestycji:
46-300 Olesno, rejon ul. Leśnej i ul. Biskupickiej 

dz. nr 208; 209; 211/3; 211/11; 329; 487

Inwestor:
Gmina Olesno

ul. Pieloka 21; 46-300 Olesno

Jednostka 
Projektowa:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN”  Andrzej Stańkowski 
ul. Opolska 18; 46-200 Kluczbork

Branża: Sanitarna

Kategoria obiektu 
budowlanego 

XXVI

Data: luty 2018 r.

Imię i nazwisko nr upr.+ przyn. do izby pieczątka i podpis

Opracował:

   mgr inż. Andrzej Stańkowski
OPL/0494/PWOS/09

OPL/IS/0224/02
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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

Lp. Wyszczególnienie

1 Strona tytułowa 1

2 Zawartość projektu 2

3 Opis techniczny 3-6

4 Uprawnienie Projektanta i przynależność do Izby Inżynierów 7 - 8

Lp. Rysunki Nr

1 Plan orientacyjny terenu 1

2
Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu – droga wewnętrzna boczna 
do ul. Biskupickiej

2

3
Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu – ul. Leśna wzdłuż działek nr 
211/6; 211/77; 211/9;

3

2



OPIS TECHNICZNY

do koncepcji pn.: Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego

poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych:

− budowa drogi wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej;

− budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w w/w drodze

do ul. Biskupickiej;

− budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej wzdłuż działek nr 211/6; 211/7; 211/9

do ul. Biskupickiej.

 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora – Gminy Olesno ul. Pieloka 21; 46-300 Olesno.

2. Mapa zasadnicza terenu sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

3. Mapa ewidencyjna terenu.

4. Wstępne warunki podłączenia projektowanych sieci.

5. Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienie z Inwestorem. 

6. Obowiązujące przepisy i normy w zakresie objętym opracowaniem. 

 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest uzbrojenie terenu dz. nr 211/3; 211/4; 211/5; 

211/6; 211/7; 211/8; 211/9:

• umożliwienie odbioru ścieków sanitarnych z obszaru terenów inwestycyjnych

• odwodnienie pasa drogowego oraz umożliwienie odbioru wód opadowych z przyległych działek.

• Doprowadzenie wody dla działek przyległych oraz ochrony ppoż. 

 3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

 3.1 Kanalizacja sanitarna (droga wewnętrzna boczna do ul. Biskupickiej).

Zakres opracowania obejmuje: 

1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy z podziałem na dwa kierunki 

spływu ścieków. 
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2) Budowa sieciowej przepompowni ścieków na działce gminnej nr 211/3.

3) Budowa kanalizacji tłocznej w obrębie pasa drogowego drogi bocznej. 

Na  załączonych  mapach  przedstawiono  proponowany przebieg  kanalizacji  grawitacyjnej

i tłocznej z podaniem: długości i spadków sieci. Przebieg sieci kanalizacji w całości jest w pasie 

działek gminnych. 

Cały obszar terenu objętego koncepcją podłączony jest grawitacyjnie do sieci kanalizacyjnej

w ul.  Biskupickiej  i  kolejno ścieki  sanitarne spływają  do kanalizacji  miejskiej.  Zaprojektowano 

przepompownię sieciową ścieków sanitarnych wyposażoną w dwie pompy zanurzeniowe. Obszar 

przepompowni będzie o nawierzchni utwardzonej ogrodzony oraz oświetlony. 

 3.2 Kanalizacja deszczowa (droga wewnętrzna boczna do ul. Biskupickiej).

Projektowana kanalizacja  deszczowa zostanie  włączona do istniejącego systemu kanalizacyjnego

w ul. Biskupickiej.  Zaprojektowano tę kanalizacje na długości którą umożliwiają rzędne terenu istniejącego. 

Kanalizację  należy  wykonać  w  wykopie  otwartym  z  rur  PVC-U  litych,  SN8,  kielichowych,

o połączeniach na uszczelki. 

Przebieg zgodny z załączonym projektem zagospodarowania terenu. 

Na  trasie  kanalizacji  przewidziano  montaż  studni  rewizyjnych  betonowych  Ø1200  z  włazem 

żeliwnym D400. W drodze zaprojektowano także, w zakresie długości sieci, wpusty uliczne żeliwne z rurą 

studni  osadnikowej  Ø500 mm,  betonowe.  Przykanaliki  wykonać  z  rur  PVC-U,  Ø160mm,  SN8.  Spadki

i długości odcinków kanalizacji wskazane wg części rysunkowej opracowania. 

Projektowana kanalizacja deszczowa umożliwi odbiór wód deszczowych i opadowych z przyległych 

działek inwestycyjnych.

 3.3 Sieć wodociągowa (droga wewnętrzna boczna do ul. Biskupickiej).

Zaprojektowano sieć wodociągową na całej długości drogi. Na sieci przewidziano montaż 

hydrantów p-poż.  Ø80 mm z zasuwami. 

Sieć ta umożliwi podłączenie przyszłych odbiorców których budynku będą położne na przyległych 

działkach. Lokalizację sieci, rozstaw hydrantów przedstawiono na załączonym projekcie zagospodarowania 

terenu. 
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 3.4 Kanalizacja deszczowa (ul. Leśna).

Kanalizacja  deszczowa  przewidziana  w  koncepcji  jest  zlokalizowana  wzdłuż  działek 

inwestycyjnych oraz w ich pobliżu. Po wykonaniu wykopu otwartego wg rzędnych projektowych 

dna rurociągów, należy ułożyć  rury kanalizacyjne PVC-U, na podsypce z gruntu sypkiego oraz 

wykonać obsypkę tych rur. Należy dokonać zasypki wykopu do poziomu terenu istniejącego przed 

robotami.

Zasypkę wykopu należy zagęścić mechanicznie warstwami o grubości 30 cm. 

Projektowana  kanalizacja  deszczowa  zostanie  włączona  do  istniejącego  systemu 

kanalizacyjnego  w  ul.  Biskupickiej.   Zaprojektowano  tę  kanalizacje  na  długości  działek 

inwestycyjnych przy ul. Leśnej. 

Kanalizację należy wykonać w wykopie otwartym z rur PVC-U litych, SN8, kielichowych,

o połączeniach na uszczelki. 

Przebieg zgodny z załączonym projektem zagospodarowania terenu. 

Na trasie kanalizacji przewidziano montaż studni rewizyjnych betonowych Ø1200 z włazem 

żeliwnym  D400.Spadki  i  długości  odcinków  kanalizacji  wskazane  wg  części  rysunkowej 

opracowania. 

Projektowana  kanalizacja  deszczowa  umożliwi  odbiór  wód  deszczowych  i  opadowych

z przyległych działek inwestycyjnych nr 211/6; 211/7; 211/9.  

 3.5 Roboty ziemne (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej).

Roboty ziemne będą wykonywane metodą wykopu otwartego. Na odcinku o przebiegu sieci 

grawitacyjnej i tłocznej obok siebie należy umieścić je we wspólnym wykopie. W miejscach które 

mogą utrudniać ruch pojazdów i pieszych – przebiegającą sieć w poprzek jezdni asfaltowej należy 

wykonać  w  rurach  osłonowych  umieszczonych  w gruncie  metodą  bezwykopową  (przecisk  lub 

przewiert  poziomy).  Rurociąg  tłoczny  w  całości  należy  wykonać  metodą  rozkopu  przewodem 

DN90mm PEHD, PE100RC. 
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 3.6 Zastosowane materiały do budowy

Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC-U litych SN8, średnicy DN200 mm. Na 

sieciach zaprojektowano w odległościach ok. 50 m studnie rewizyjne betonowe z włazem żeliwnym 

D400.

Kanalizację tłoczną należy wykonać we wspólnym wykopie z siecią grawitacyjną a w części 

w wykopie własnym średnia głębokość posadowienia to 1,50 m poniżej terenu. 

Opracował:
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mgr inż. Andrzej Stańkowski

tel/fax. 77 414-24-30              kom.  601-300-282                     e-mail: stan-inst-klb@wp.pl

METRYKA OPRACOWANIA

Stadium 

opracowania
KONCEPCJA – branża drogowa

Temat zadania:

Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego

poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych:

− budowa drogi wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej

− budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 

w w/w drodze do ul. Biskupickiej

− budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej wzdłuż działek 

nr 211/6; 211/7; 211/9 do ul. Biskupickiej 

Zakres opracowania: Budowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Biskupickiej

Adres inwestycji:
46-300 Olesno, rejon ul. Leśnej i ul. Biskupickiej 

dz. nr 211/11; 329; 487

Inwestor:
Gmina Olesno

ul. Pieloka 21; 46-300 Olesno

Jednostka 

Projektowa:
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1. Przedmiot umowy

           Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 

dla  inwestycji  „Budowa  drogi  wewnętrznej,  bocznej  od  ulicy  Biskupickiej  w  Oleśnie” 

w  ramach  zadania  –  Tereny  inwestycyjne  –  wzmocnienie  potencjału  inwestycyjnego 

Subregionu  Północnego  poprzez  uzbrojenie  wyodrębnionej  części  Oleskich  terenów 

inwestycyjnych.

Budowę drogi przewidziano na działkach o numerach ewidencyjnych 211/11 i 329.

Początek przewidzianej do budowy drogi – od ulicy Biskupickiej w Oleśnie, od km 0+000, 

wzdłuż  działek o numerach ewidencyjnych 211/8, 211/5, 211/4 i 211/3, koniec na granicy 

działek  211/3 i 211/2, w km 0+368,90.

Koszty przewidzianej do budowy drogi,  na odcinku wzdłuż  działek nr 211/8 i nr 211/5 o 

długości   0,178   km  stanowią  koszty  kwalifikowalne,  natomiast  dalszy  odcinek  wzdłuż 

działek nr 211/4 i nr 211/5, o długości 0,1909  km koszty niekwalifikowalne.

Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia:

1) Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla w/w zadania,

2) Wykonanie  kosztorysu  inwestorskiego  z  podziałem  na  odcinki  kwalifikowalne 

i niekwalifikowalne (odrębne opracowanie).

2. Przedmiot i zakres opracowania

       Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji jak w 

punkcie 1.

Program inwestycji zakłada podjęcie następujących robót budowlanych:

− budowę drogi dojazdowej w wyodrębnionej części oleskich  terenów inwestycyjnych - 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej w Oleśnie przy ulicy Leśnej, o 

nośności 115 kN/oś,

− budowę bitumicznej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż projektowanej drogi 

dojazdowej,

− budowę czterech wjazdów na działki,

− odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego 

wymagających – według odrębnego opracowania,

− budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – według odrębnego opracowania,

− przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z drogą,

− urządzenie zieleni, w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w 

pasie drogi,

− budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

3. Stan istniejący

3.1 Informacje ogólne

         Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, w powiecie 

oleskim,  gmina  Olesno,  przy  ulicy  Biskupickiej.  Teren,  przez  który  przebiega 



przedmiotowy  odcinek  drogi,  to  tereny  miejscowości  o  charakterze  rolniczym 

(gospodarstwa rolne) z zabudową jednorodzinną.

        W stanie istniejącym ulica Biskupicka, do której zakłada się włączenie projektowanej 

drogi, jest drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu i szerokości jezdni 6,50 m.

        Projektowana droga przebiegać  będzie przez działki nr 211/11 i nr 329 i będzie 

stanowić  dojazd  dla  transportu  ciężkiego  do  działek  wyznaczonych  pod  Katowicką 

Specjalną Strefę Ekonomiczną, znajdującą się w Oleśnie przy ulicy Leśnej. 

Długość  odcinka  objętego  opracowaniem  wynosi  368,90  m,  z  tego  do  kosztów 

kwalifikowanych  zaliczono  odcinek  o  długości  178,0  m  natomiast  do  kosztów 

niekwalifikowanych 190,90 m.

Obszar  inwestycji  znajduje  się  na  terenie  objętym  planem  przestrzennego 

zagospodarowania gminy – Uchwała nr LII/349/10 Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2010 r., 

drogi dojazdowej, projektuje się również położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i 

Sienkiewicza w Oleśnie.

4. Stan projektowany

4.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

         Obiektem objętym  budową  jest  droga  dojazdowa.  Przeznaczeniem obiektu  jest 

prowadzenie ruchu kołowego i pieszego w obrębie wyodrębnionej części oleskich terenów 

inwestycyjnych.

4.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

         Przedmiotowa droga dojazdowa jest  obiektem liniowym, o nawierzchni z betonu 

asfaltowego. Ciąg pieszo-rowerowy, zlokalizowany wzdłuż drogi dojazdowej, projektuje się 

również o nawierzchni bitumicznej.

         Do obramowania jezdni po stronie ścieżki przewidziano zastosowanie krawężnika 

betonowego 15*30 cm, posadowionego na ławie betonowej z betonu C 12/15, natomiast po 

prawej stronie drogi, od km 0+0195 do końca odcinka,  przewidziano ustawienie ścieku z 

elementów prefabrykowanych  na ławie betonowej  z  betonu C12/15,  który przejmie wody 

opadowe z  części  jezdni  a  równocześnie stanowi obramowanie  jezdni.  Zewnętrzną  stronę 

ścieżki  pieszo-rowerowej  obramowano  obrzeżem betonowym 8*30 cm posadowionym  na 

ławie betonowej z oporem z betony klasy C12/15.

       Droga dojazdowa będzie obiektem ogólnodostępnym, pełniącym funkcje komunikacyjne.

4.3 Powiązanie z drogą publiczną

Ulica  Biskupicka,  do  której  przewidziano  włączenie  projektowanej  drogi,  jest  drogą 

publiczną.

4.4 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu

       Projektowana droga dojazdowa składa się z dwóch odcinków prostych połączonych 

łukiem  kołowym  o  promieniu  300  m.  Droga  w  przekroju  poprzecznym  posiadać  będzie 

jezdnię  o  szerokości  6,00  m i  zlokalizowaną  po stronie  zachodniej  drogi  ścieżkę  pieszo-



rowerową  o  szerokości  2,00 m,  która  została  dowiązana  do istniejącej  ścieżki  przy ulicy 

Biskupickiej.

     W km 0+015 zaprojektowano przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów. Na szerokości 

przejścia dla pieszych przewidziano przyklejenie elementów z tworzyw sztucznych w kolorze 

żółtym, o szerokości 40 cm, dla osób słabowidzących. Obniżenie krawężnika na szerokości 

przejścia do 1 cm.

     Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez wpusty uliczne podłączone do projektowanej 

kanalizacji deszczowej – wg odrębnego opracowania.

4.5 Parametry techniczne

Parametry techniczne drogi dojazdowej

− Kategoria drogi KR 4

− Klasa drogi dojazdowa D 1*2

− Przekrój półuliczny

− Szerokość jezdni 6,0 m

− Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi – spadek daszkowy 2%

− Szerokość ścieżki pieszo rowerowej 2,00 m

− Pochylenie poprzeczne ścieżki – spadek jednostronny w kierunku jezdni drogi – 2%

− Wjazdy na wyodrębnione tereny inwestycyjne o szerokości 7,00 m

4.6 Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i wjazdów.

− 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

− 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W

− 8 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P15 cm 

–    15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm

− 20 cm Stabilizacja gruntu cementem R=2,5 MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni ścieżki.

− 3 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S

–    15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm

4.7 Odwodnienie 

         Odwodnienie zapewnią projektowane spadki poprzecze i podłużne. 

Wody opadowe i roztopowe z jezdni będą przejmowane przez wpusty uliczne zlokalizowane 

przy krawężniku oraz w ścieku przyjezdniowym. 

        Wody opadowe i roztopowe ze ścieżki pieszo – rowerowej spływać będą bezpośrednio 

na  jezdnię  drogi  a  następnie  będą  przechwytywane  przez  projektowane  wpusty  uliczne  i 

odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Wpusty uliczne będą wyposażone w osadniki.



                4.8 Roboty ziemne

          Na przedmiotowej inwestycji  nie przeprowadzono badań  geologicznych oraz nie 

wykonano  opinii  geologicznej.  Przyjęto  grupę  nośności  podłoża  G2.  W  przypadku 

wystąpienia  gruntów  o  niższej  nośności,  grubość  warstwy  ulepszonego  podłoża  należy 

odpowiednio zwiększyć. 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnia drogi – ok. 2400 m2

Powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej  - 740 m

6. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

W celu umożliwienia korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym połączono istniejącą 

ścieżkę  przy  ulicy  Biskupickiej  z  projektowaną  ścieżką  poprzez  zaprojektowanie  poza 

skrzyżowaniem przejścia dla pieszych i rowerów. 

Krawężnik na szerokości przejścia dla pieszych i rowerów należy wykonać w świetle 1 cm. 

Natomiast na szerokości przejścia dla pieszych zamontować elementy z tworzyw sztucznych 

w kolorze żółtym, bądź wykonać pasy o szerokości 40 cm z kostki integracyjnej. 

7. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy

8. Wpływ inwestycji na środowisko

        Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Projektowane roboty 

nie  przewidują  wykonywania  prac  w  granicach  parku  krajobrazowego  ani  rezerwatu 

przyrody. Na terenie projektowanym lub w sąsiedztwie nie występują pomniki przyrody oraz 

nie ustanowiono obszaru NATURA 2000. 

      Najbliższy z w/w obszarów znajduje się w odległości ok. 3,3 km w kierunku południowo 

–  zachodnim  od  planowanej  inwestycji  i  jest  to  Zespół  Przyrodniczo  Krajobrazowy 

„Pradolina i źródliska rzeki Stobrawy”.

9. Warunki ochrony Przeciwpożarowej

Projektowane zjazdy na działki umożliwiają dostęp do budynków służbom ratowniczym.

10. Informacje uzupełniające

Teren  przewidziany  pod  inwestycje  nie  leży  w  obszarze  objętym  ochroną,  obszarze 

krajobrazowym,  rezerwacie  przyrody  oraz  nie  oddziałują  na  obszary  objęte  programem 

NATURA 2000.

Punkty geodezyjne podlegające ochronie należy odtworzyć.

11. Spis rysunków

Rys. 4 – Orientacja

Rys. 5 – Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 6 – Przekrój typowy



















































OŚWIADCZENIE 
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)
W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, ubiegających się o 

pozwolenie na budowę lub dokonujących zgłoszenia, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie. 

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imię i nazwisko lub nazwa inwestora:    Gmina Olesno    kraj: Polska    województwo: Opolskie

powiat:  Oleski gmina: Olesno

miejscowość: Olesno ulica: Pieloka  nr domu: 21   nr lokalu:  -------

kod pocztowy:  46-300 telefon/e-mail (nieobowiązkowo): -------

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby):  ….................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna): 

rodzaj dokumentu: .......................................................... seria i nr dokumentu: .....................................................

organ wydający dokument: .....................................................................................................................................

2. Proszę  wpisać  dane  osoby  upoważnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  inwestora  (w  tym  adres 
zamieszkania): 
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo  gdy za inwestora będącego osobą 
fizyczną oświadczenie składa jej pełnomocnik)

imię i nazwisko lub nazwa inwestora:    Sylwester Lewicki kraj: Polska    województwo: Opolskie

powiat:  Oleski gmina: Olesno

miejscowość: Olesno ulica: Ks. Gustawa Łysika nr domu: 6A   nr lokalu:  -------

kod pocztowy:  46-300 telefon/e-mail (nieobowiązkowo): -------

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby):  ….................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna): 

rodzaj dokumentu: dowód osobisty seria i nr dokumentu: ALN 337142

organ wydający dokument: Burmistrz Miasta Olesno

3. Proszę wpisać dane nieruchomości
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy je podać w formularzu B-4)

województwo: Opolskie powiat: Oleski

gmina: Olesno miejscowość: Olesno

ulica: Leśna + Biskupicka nr domu:  -------  nr lokalu: -------  kod pocztowy: 46-300

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej:              tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną 

nieruchomością (w pkt 3) na cele budowlane: (przykładowo:  własność, 

współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste)

1). 160803_4 Olesno-Miasto / 0068 Olesno / Własność

dz. nr 208; 209; 211/3; 211/11; 329'; 487

1



4. Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularza B-4                             

            Dołączam formularz B-4 

 Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów wskazanych w tym 
punkcie.  Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w  niniejszym 
oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

 

             26.02.2018 r.    .........................................................

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu 
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P.W.STAN ul. Opolska 18,  46-200 Kluczbork

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części

Oleskich terenów inwestycyjnych. 
ADRES INWESTYCJI   :     46-300 Olesno, ul. Lesna dz. nr 208; 209; 487; droga wewnętrzna boczna do ul. Biskupickiej dz. nr 211/3; 211/

11; 329; 487; 
INWESTOR   :     Gmina Olesno
ADRES INWESTORA   :     46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Andrzej Stańkowski
DATA OPRACOWANIA   :     18.02.2019

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...............................................    % R, S
  Zysk [Z] ....................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ...................................................    % M

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania kosztorysu:
1.Uzgodnienia z Inwestorem, wizje lokalne w terenie oraz koncepcja budowy
2.Wytyczne zawarte w przepisach regulujących sposób i zakres wykonania kosztorysu Inwestorskiego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 18.05.2004r Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z dnia 8.06.2004r oraz z dnia 2.09.2004r ujęte w Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004r.
3.Bazy katalogowej KNNR, KNR, kalkulacji własnej
4.Cenników Secocenbud, Orgbud, Bistyp, cen regionalnych i cen hurtowych na I kw. 2019r.
 
 
 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lesnej wzdłuż działek nr 211/6; 211/7; 211/9 do ul. Biskupickiej:
    1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
       - kanały z rur PVC-U, DN400, SN8, SDR34, długość 248,80m
       - studnie rewizyjne fi1200, betonowe, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 => 6 kpl
 
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej:
    1. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
       - kanały z rur PVC-U, DN200, SN8, SDR34, długość 341,50m
       - studnie rewizyjne fi1200, betonowe oraz włazem A15 => 9kpl
       - przepompownia ścieciowa ścieków - 1 kpl.
       - kanalizacja tłoczna DN90, PEHD, długość 116,70m
    2. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
       - kanały z rur PVC-U, DN315 SN8, SDR34, długość 266,90m
       - przykanaliki deszczowe z PVC-U, DN160, SN8, SDR34, długość łącznie 52,90m =>12 szt.
       - studnie rewizyjne fi1200, betonowe, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 =>6kpl
       - wpusty uliczne fi500, betonowe z osadnikiem z rusztem żeliwnym prostym =>12 kpl
    3. SIEĆ WODOCIĄGOWA
       - montaż rur PEHD, SDR17, PN10 zgrzewanych doczołowo o śr. zewn. DN110 długość = 388,50m
       - zasuwa sieciowa kołnierzowa DN100 = 1 szt.
       - hydrant p-poż nadziemny DN80 = 4 szt.
       - zasuwa hydrantowa kołnierzowa DN80 = 4 szt.
 
 
 
Założenia do kosztorysowania:
Wykopy w gruncie kat. III - 100%
Podsypka z gruntu sypkiego z wykopu - 100%
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym z wykopów.
Wykopy mechaniczne - 90%
Wykopy ręczne - 10%
Szalowanie wykopów pełne.
 
Składniki cenotwórcze przyjęte do opracowania kosztorysu:
Roboczogodzina - ..........zł
Koszty pośrednie - ...........%
Zysk - .........%
Koszty zakupu - .......... %
 
Metoda kosztorysowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych SKB z 2005r.
Cena oferty - netto
Wszystkie ceny i kwoty zaokrąglone do pełnych groszy
Metoda kalkulacji
Normatywy wg - KNR
Narzuty liczone - w pozycjach na jednostkę przedmiarową
Narzuty i dodatki - koszty pośrednie (Kp, ........), liczone od robocizny (R), Sprzętu (S).
Zysk (Z, ........) - liczony od : robocizny (R), Sprzętu (S), Kosztów pośrednich (Kp), bez innych narzutów i dodatków.
Koszty zakupu (Kz, .........) - liczone od zakupu materiałów.
Koszty jednorazowe pracy sprzętu - w cenie jednostkowej.
Ceny materiałów - wg cenników Sekocenbud w I kw. 2019r., wg cen rynkowych
Ceny sprzętu - wg cenników Sekocenbud w I kw. 2019r.

- 1 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7193 dla P.W.STAN



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Kz RAZEM

1.1.1.1 Roboty ziemne

1.1.1.2 Roboty montażowe

1.1.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA

1.1.2.1 Roboty ziemne

1.1.2.2 Roboty montażowe

1.1.2 KANALIZACJA SANITARNA

1.1.3.1 Roboty rozbiórkowe

1.1.3.2 Roboty ziemne

1.1.3.3 Roboty montażowe

1.1.3.4 Odtworzenie nawierzchni

1.1.3 KANALIZACJA DESZCZO-
WA

1.1 Budowa kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej i sieci wo-
dociągowej  w drodze wew-
nętrznej bocznej do ul. Bis-
kupickiej

1.2.1.1 Roboty rozbiórkowe

1.2.1.2 Roboty ziemne

1.2.1.3 Roboty montażowe

1.2.1.4 Odtworzenie nawierzchni

1.2.1 KANALIZACJA DESZCZO-
WA

1.2 Budowa kanalizacji de-
szczowej w ul. Leśnej
wzdłuż działek nr 211/6;
211/7; 211/9 do ul. Bisku-
pickiej)

1 KOSZTY KWALIFIKOWANE

2.1.1.1 Roboty ziemne

2.1.1.2 Roboty montażowe

2.1.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA

2.1.2.1 Roboty ziemne

2.1.2.2 Roboty montażowe

2.1.2 KANALIZACJA SANITARNA

2.1.3.1 Roboty ziemne

2.1.3.2 Roboty montażowe

2.1.3 KANALIZACJA DESZCZO-
WA

2.1 Budowa kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej i sieci wo-
dociągowej  w drodze wew-
nętrznej bocznej do ul. Bis-
kupickiej

2 KOSZTY NIEKWALIFIKO-
WANE

RAZEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwes-
tycyjnych

1 KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  w drodze wewnętrznej bocznej do ul. Biskupic-

kiej
1.1.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA
1.1.1

.1
45111200-0 Roboty ziemne

1
d.1.1
.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu wodo-
ciągu - obsługa geodezyjna.

km

0.1863+0.001+0.001 km 0.188
RAZEM 0.188

2
d.1.1
.1.1

KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słu-
powo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 (90 proc. - wykop mechaniczny)

m3

283.320*0.90 m3 254.988
RAZEM 254.988

3
d.1.1
.1.1

KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębo-
kość do 3.0 m (10 proc. - wykop ręczny)

m3

283.320*0.10 m3 28.332
RAZEM 28.332

4
d.1.1
.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

283.320 m3 283.320
RAZEM 283.320

5
d.1.1
.1.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

283.320 m3 283.320
RAZEM 283.320

6
d.1.1
.1.1

kalk.własna Badania zagęszczenia gruntu kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.1
.2

45231300-8 Roboty montażowe

7
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

m

186.30 m 186.300
RAZEM 186.300

8
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

18 złącz. 18.000
RAZEM 18.000

9
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm bez nasuwki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0205-02

Zasuwy klinowe kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0521-01
analogia

Podstawa - płyta żelbetowa pod zasuwy kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trój-
nik redukcyjny kołn. DN150x100

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wy-
kopy umocnione - łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE-HD, DN150x160, żeliwo
sfer.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - trój-
nik redukcyjny kołn. DN100x80

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - łącz-
nik rurowo-kołnierzowy do rur PE-HD, DN100x110, żeliwo sfer.

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm (kolano
kołn. stopowe 90st. DN80)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm (króciec
dwukołnierzowy DN80, L=400mm)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1.1
.1.2

KNNR 5
1001-01
analogia

Tabliczki informacyjne na słupkach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.1
.1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

186.50 m 186.500
RAZEM 186.500

21
d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
22

d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
23

d.1.1
.1.2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
1.1.2 KANALIZACJA SANITARNA
1.1.2

.1
45111200-0 Roboty ziemne

24
d.1.1
.2.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu kana-
lizacji sanitarnej - obsługa geodezyjna.

km

0.1274+0.0516 km 0.179
RAZEM 0.179

25
d.1.1
.2.1

KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słu-
powo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 (90 proc. - wykop mechaniczny)

m3

265.992*0.90 m3 239.393
RAZEM 239.393

26
d.1.1
.2.1

KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębo-
kość do 3.0 m (10 proc. - wykop ręczny)

m3

265.992*0.10 m3 26.599
RAZEM 26.599

27
d.1.1
.2.1

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III (poszerzenie pod studnie)

m3

45.000 m3 45.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 45.000

28
d.1.1
.2.1

KNNR 11
0501-04

Podsypka o gr. 20cm z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3

127.4*1.0*0.2 m3 25.480
RAZEM 25.480

29
d.1.1
.2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

(265.992-25.480)+45.000 m3 285.512
RAZEM 285.512

30
d.1.1
.2.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

285.512 m3 285.512
RAZEM 285.512

31
d.1.1
.2.1

kalk.własna Badania zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.2
.2

45231300-8 Roboty montażowe

32
d.1.1
.2.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

127.40 m 127.400
RAZEM 127.400

33
d.1.1
.2.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm (komplet) w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m + właz żeliwny D400

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

34
d.1.1
.2.2

KNR-W 2-19
0301-08

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 90 mm z rur w zwojach
- koszty kwalifikowane 32% całości

m

116.70*0.32 m 37.344
RAZEM 37.344

35
d.1.1
.2.2

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Wykonanie kompletnej przepompowni ścieków z zagospodarowaniem terenu, zasi-
laniem elektrycznym i sterowaniem oraz uruchomieniem - koszty kwalifikowane
32% całości

kpl

1*0.32 kpl 0.320
RAZEM 0.320

36
d.1.1
.2.2

KNR-W 2-18
0110-03
analogia

Kanalizacja sanitarna tłoczna - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm - koszty kwalifikowa-
ne 32% całości

złącz.

14*0.32 złącz. 4.480
RAZEM 4.480

37
d.1.1
.2.2

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Wycięcie otworu o śr. fi200 w studni - włączenie do studni istniejącej Si kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.1
.2.2

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Obsadzenie w studniach przejść szczelnych dla rur PVC fi400 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1.3

.1
45111200-0 Roboty rozbiórkowe

39
d.1.1
.3.1

KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicz-
nie

m

2.50*2 m 5.000
RAZEM 5.000

40
d.1.1
.3.1

KNR-W 5-10
0323-02

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - me-
chanicznie
Krotność = 4

m

2.50*2 m 5.000
RAZEM 5.000

41
d.1.1
.3.1

KNR 2-31
0803-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 5 cm

m2

2.5*1.8 m2 4.500
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RAZEM 4.500

42
d.1.1
.3.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
1 cm grubości
Krotność = 4

m2

2.5*1.8 m2 4.500
RAZEM 4.500

43
d.1.1
.3.1

KNNR 6
0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

2.5*1.8 m2 4.500
RAZEM 4.500

44
d.1.1
.3.1

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (krawężniki do odtworzenia)

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

45
d.1.1
.3.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki oraz obrzeża z betonu m3

1.50*0.055 m3 0.083
RAZEM 0.083

46
d.1.1
.3.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie materiału z rozbiórki naw. mineralno-bitumicznych (na wysypisko) przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 1 km

m3

4.50*0.47+0.083 m3 2.198
RAZEM 2.198

47
d.1.1
.3.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie materiału z rozbiórki naw. mineralno-bitumicznych (na wysypisko) przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - do-
datek za każdy następny rozpoczęty 1 km (dodatek 3 km)
Krotność = 3

m3

4.50*0.47+0.083 m3 2.198
RAZEM 2.198

48
d.1.1
.3.1

Wycena indy-
widualna
wycena indy-
widualna

Opłata za wysypisko (utylizacja nawierzchni asfaltowych z rozbiórki) t

(4.50*0.47+0.083)*2.40 t 5.275
RAZEM 5.275

1.1.3
.2

45111200-0 Roboty ziemne

49
d.1.1
.3.2

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu kana-
lizacji sanitarnej - obsługa geodezyjna.

km

0.1852+0.0353 km 0.221
RAZEM 0.221

50
d.1.1
.3.2

KNR AT-11
0101-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 (90 proc. - wykop mechaniczny)

m3

430.539*0.90 m3 387.485
RAZEM 387.485

51
d.1.1
.3.2

KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębo-
kość do 3.0 m  (10 proc. - wykop ręczny)

m3

430.539*0.10 m3 43.054
RAZEM 43.054

52
d.1.1
.3.2

KNR 19-01
0111-11

Wykopy jamiste o pow. dna do 2,25 m o gł. do 4.0 m wykonywane w gruntach su-
chych kat. III (poszerzenie pod studnie)

m3

32.000 m3 32.000
RAZEM 32.000

53
d.1.1
.3.2

KNNR 11
0501-04

Podsypka o gr. 20cm z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3

185.2*1.10*0.2+35.3*1.0*0.2 m3 47.804
RAZEM 47.804

54
d.1.1
.3.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

(430.539-47.804)+32.000 m3 414.735
RAZEM 414.735

55
d.1.1
.3.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

414.735 m3 414.735
RAZEM 414.735
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56

d.1.1
.3.2

kalk.własna Badania zagęszczenia gruntu kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.3
.3

45231300-8 Roboty montażowe

57
d.1.1
.3.3

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

185.20 m 185.200
RAZEM 185.200

58
d.1.1
.3.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

35.30 m 35.300
RAZEM 35.300

59
d.1.1
.3.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm (komplet) w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m + właz żeliwny D400

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

60
d.1.1
.3.3

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem z wpustem żeliw-
nym prostym

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

61
d.1.1
.3.3

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Wycięcie otworu o śr. fi400 w studni - włączenie do studni istniejącej Di kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

62
d.1.1
.3.3

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Wycięcie otworu w studni - włączenie przykanalików deszczowych kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

63
d.1.1
.3.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Obsadzenie w studniach przejść szczelnych dla rur PVC fi400 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.1
.3.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Obsadzenie w studniach przejść szczelnych dla rur PVC fi160 szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

1.1.3
.4

45233220-7 Odtworzenie nawierzchni

65
d.1.1
.3.4

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej

m2

4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500

66
d.1.1
.3.4

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy pomocniczej 5 MPa z kruszyw łamanych gr. 20 cm - jezdnia
asfalt.

m2

4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500

67
d.1.1
.3.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 31,5/63mm - o gr. 15
cm - jezdnia asfalt.

m2

4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500

68
d.1.1
.3.4

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 0/31,5mm o gr. 8 cm -
jezdnia asfalt.

m2

4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500

69
d.1.1
.3.4

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca BA AC16W - jezdnia asfalt.)

m2

4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
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70

d.1.1
.3.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna BA AC11S - jezdnia asfalt.)

m2

4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500

71
d.1.1
.3.4

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 10

t

(4.50*0.09)*2.5 t 1.013
RAZEM 1.013

1.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej wzdłuż działek nr 211/6; 211/7; 211/9 do ul. Biskupickiej)
1.2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.2.1

.1
45111200-0 Roboty rozbiórkowe

72
d.1.2
.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu kana-
lizacji deszczowej - obsługa geodezyjna.

km

0.2488 km 0.249
RAZEM 0.249

73
d.1.2
.1.1

KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicz-
nie

odc.Dis-D1 (jezdnia)=5,2*2=10,4
pkt.D1 (ścieżka)=2,8*2=5,6
odc.D4-D6 (ścieżka)=68,0+0,9+0,9=69,8

m

10.4+5.6+69.8 m 85.800
RAZEM 85.800

74
d.1.2
.1.1

KNR-W 5-10
0323-02

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - me-
chanicznie

odc.Dis-D1 (jezdnia)=5,2*2=10,4
Krotność = 4

m

10.4 m 10.400
RAZEM 10.400

75
d.1.2
.1.1

KNR 2-31
0803-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 5 cm

odc.Dis-D1 (jezdnia)=5,2*1,8=9,36
pkt.D1 (ścieżka)=2,8*1,8=5,04
odc.D4-D6 (ścieżka)=68,0*0,9=61,20

m2

9.36+5.04+61.20 m2 75.600
RAZEM 75.600

76
d.1.2
.1.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
1 cm grubości

odc.Dis-D1 (jezdnia)=5,2*1,8=9,36
Krotność = 4

m2

9.36 m2 9.360
RAZEM 9.360

77
d.1.2
.1.1

KNNR 6
0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie

odc.Dis-D1 (jezdnia)=5,2*1,8=9,36
pkt.D1 (ścieżka)=2,8*1,8=5,04
odc.D4-D6 (ścieżka)=68,0*0,9=61,20

m2

9.36*2.6+5.04+61.20 m2 90.576
RAZEM 90.576

78
d.1.2
.1.1

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (krawężniki do odtworzenia)

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

79
d.1.2
.1.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki oraz obrzeża z betonu m3

1.50*0.055 m3 0.083
RAZEM 0.083

80
d.1.2
.1.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie materiału z rozbiórki naw. mineralno-bitumicznych (na wysypisko) przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 1 km

m3

9.36*0.47+5.04*0.20+61.20*0.20+0.083 m3 17.730
RAZEM 17.730

81
d.1.2
.1.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie materiału z rozbiórki naw. mineralno-bitumicznych (na wysypisko) przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - do-
datek za każdy następny rozpoczęty 1 km (dodatek 3 km)
Krotność = 3

m3

9.36*0.47+5.04*0.20+61.20*0.20+0.083 m3 17.730
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RAZEM 17.730

82
d.1.2
.1.1

Wycena indy-
widualna
wycena indy-
widualna

Opłata za wysypisko (utylizacja nawierzchni asfaltowych z rozbiórki) t

(9.36*0.47+5.04*0.20+61.20*0.20+0.083)*2.40 t 42.552
RAZEM 42.552

1.2.1
.2

45111200-0 Roboty ziemne

83
d.1.2
.1.2

KNR AT-11
0101-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 (90 proc. - wykop mechaniczny)

m3

(248.8*1.25*2.15)*0.90 m3 601.785
RAZEM 601.785

84
d.1.2
.1.2

KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębo-
kość do 3.0 m (10 proc. - wykop ręczny)

m3

(248.8*1.25*2.15)*0.10 m3 66.865
RAZEM 66.865

85
d.1.2
.1.2

KNNR 11
0501-04

Podsypka o gr. 20cm z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3

248.8*1.25*0.2 m3 62.200
RAZEM 62.200

86
d.1.2
.1.2

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III (poszerzenie pod studnie)

m3

73.125 m3 73.125
RAZEM 73.125

87
d.1.2
.1.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

(248.8*1.25*2.15)-62.200+73.125 m3 679.575
RAZEM 679.575

88
d.1.2
.1.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

679.575 m3 679.575
RAZEM 679.575

89
d.1.2
.1.2

kalk.własna Badania zagęszczenia gruntu kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

1.2.1
.3

45231300-8 Roboty montażowe

90
d.1.2
.1.3

KNR-W 2-18
0408-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

248.80 m 248.800
RAZEM 248.800

91
d.1.2
.1.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm (komplet) w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m + właz żeliwny D400

stud.

6 stud. 6.000
RAZEM 6.000

92
d.1.2
.1.3

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Wycięcie otworu o śr. fi400 w studni - włączenie do studni istniejącej Sis kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.2
.1.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Obsadzenie w studniach przejść szczelnych dla rur PVC fi400 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.1
.4

45233220-7 Odtworzenie nawierzchni

94
d.1.2
.1.4

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej

m2

9.36+5.04+61.20 m2 75.600
RAZEM 75.600
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95

d.1.2
.1.4

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy pomocniczej 5 MPa z kruszyw łamanych gr. 20 cm - jezdnia
asfalt.

m2

9.36 m2 9.360
RAZEM 9.360

96
d.1.2
.1.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 31,5/63mm - o gr. 15
cm - jezdnia asfalt.

m2

9.36 m2 9.360
RAZEM 9.360

97
d.1.2
.1.4

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 0/31,5mm o gr. 8 cm -
jezdnia asfalt.

m2

9.36 m2 9.360
RAZEM 9.360

98
d.1.2
.1.4

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 0/31,5mm, o gr. 15
cm - ścieżka

m2

5.04+61.20 m2 66.240
RAZEM 66.240

99
d.1.2
.1.4

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca BA AC16W - jezdnia asfalt.)

m2

9.36 m2 9.360
RAZEM 9.360

100
d.1.2
.1.4

KNNR 6
0309-01
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa ścieralna BA AC8S - ścieżka)

m2

5.04+61.20 m2 66.240
RAZEM 66.240

101
d.1.2
.1.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna BA AC11S - jezdnia asfalt.)

m2

9.36 m2 9.360
RAZEM 9.360

102
d.1.2
.1.4

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 10

t

(9.36*0.09+5.04*0.05+61.20*0.05)*2.5 t 10.386
RAZEM 10.386

103
d.1.2
.1.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki oraz obrzeża betonowa z oporem m3

1.50*0.055 m3 0.083
RAZEM 0.083

104
d.1.2
.1.4

KNR 2-31
0403-04
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - (krawężniki z rozbiórki)

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  w drodze wewnętrznej bocznej do ul. Biskupic-

kiej
2.1.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA
2.1.1

.1
45111200-0 Roboty ziemne

105
d.2.1
.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu wodo-
ciągu - obsługa geodezyjna.

km

0.2022+0.001+0.001 km 0.204
RAZEM 0.204

106
d.2.1
.1.1

KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słu-
powo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 (90 proc. - wykop mechaniczny)

m3

306.930*0.90 m3 276.237
RAZEM 276.237

107
d.2.1
.1.1

KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębo-
kość do 3.0 m (10 proc. - wykop ręczny)

m3

306.930*0.10 m3 30.693
RAZEM 30.693

108
d.2.1
.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

306.930 m3 306.930
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RAZEM 306.930

109
d.2.1
.1.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

306.930 m3 306.930
RAZEM 306.930

110
d.2.1
.1.1

kalk.własna Badania zagęszczenia gruntu kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2.1.1
.2

45231300-8 Roboty montażowe

111
d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

m

202.20 m 202.200
RAZEM 202.200

112
d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

113
d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0205-02

Zasuwy klinowe kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

114
d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

115
d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0521-01
analogia

Podstawa - płyta żelbetowa pod zasuwy kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

116
d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - trój-
nik redukcyjny kołn. DN100x80

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

117
d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - łącz-
nik rurowo-kołnierzowy do rur PE-HD, DN100x110, żeliwo sfer.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

118
d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - ślepy
kołnierz, DN100, żeliwo sfer.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

119
d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm (kolano
kołn. stopowe 90st. DN80)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

120
d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm (króciec
dwukołnierzowy DN80, L=400mm)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

121
d.2.1
.1.2

KNNR 5
1001-01
analogia

Tabliczki informacyjne na słupkach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

122
d.2.1
.1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

202.50 m 202.500
RAZEM 202.500
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123

d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
124

d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
125

d.2.1
.1.2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
2.1.2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1.2

.1
45111200-0 Roboty ziemne

126
d.2.1
.2.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu kana-
lizacji sanitarnej - obsługa geodezyjna.

km

0.2141 km 0.214
RAZEM 0.214

127
d.2.1
.2.1

KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słu-
powo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 (90 proc. - wykop mechaniczny)

m3

464.597*0.90 m3 418.137
RAZEM 418.137

128
d.2.1
.2.1

KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębo-
kość do 3.0 m (10 proc. - wykop ręczny)

m3

464.597*0.10 m3 46.460
RAZEM 46.460

129
d.2.1
.2.1

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III (poszerzenie pod studnie i pod przepompownie)

m3

61.688+56.000 m3 117.688
RAZEM 117.688

130
d.2.1
.2.1

KNNR 11
0501-04

Podsypka o gr. 20cm z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3

214.10*1.0*0.2 m3 42.820
RAZEM 42.820

131
d.2.1
.2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

(464.597-42.820)+117.688 m3 539.465
RAZEM 539.465

132
d.2.1
.2.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

539.465 m3 539.465
RAZEM 539.465

133
d.2.1
.2.1

kalk.własna Badania zagęszczenia gruntu kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.1.2
.2

45231300-8 Roboty montażowe

134
d.2.1
.2.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

214.10 m 214.100
RAZEM 214.100

135
d.2.1
.2.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm (komplet) w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m + właz żeliwny D400

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
136

d.2.1
.2.2

KNR-W 2-19
0301-08

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 90 mm z rur w zwojach
- koszty niekwalifikowane 68% całości

m

116.70*0.68 m 79.356
RAZEM 79.356

137
d.2.1
.2.2

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Wykonanie kompletnej przepompowni ścieków z zagospodarowaniem terenu, zasi-
laniem elektrycznym i sterowaniem oraz uruchomieniem - koszty niekwalifikowane
68% całości

kpl

1*0.68 kpl 0.680
RAZEM 0.680

138
d.2.1
.2.2

KNR-W 2-18
0110-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm - koszty niekwalifikowane 68%
całości

złącz.

14*0.68 złącz. 9.520
RAZEM 9.520

2.1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1.3

.1
45111200-0 Roboty ziemne

139
d.2.1
.3.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu kana-
lizacji sanitarnej - obsługa geodezyjna.

km

0.0817+0.0179 km 0.100
RAZEM 0.100

140
d.2.1
.3.1

KNR AT-11
0101-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 (90 proc. - wykop mechaniczny)

m3

193.431*0.90 m3 174.088
RAZEM 174.088

141
d.2.1
.3.1

KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębo-
kość do 3.0 m  (10 proc. - wykop ręczny)

m3

193.431*0.10 m3 19.343
RAZEM 19.343

142
d.2.1
.3.1

KNR 19-01
0111-11

Wykopy jamiste o pow. dna do 2,25 m o gł. do 4.0 m wykonywane w gruntach su-
chych kat. III (poszerzenie pod studnie)

m3

14.370 m3 14.370
RAZEM 14.370

143
d.2.1
.3.1

KNNR 11
0501-04

Podsypka o gr. 20cm z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3

81.7*1.10*0.2+17.9*1.0*0.2 m3 21.554
RAZEM 21.554

144
d.2.1
.3.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

(193.431-21.554)+14.370 m3 186.247
RAZEM 186.247

145
d.2.1
.3.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

186.247 m3 186.247
RAZEM 186.247

146
d.2.1
.3.1

kalk.własna Badania zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.3
.2

45231300-8 Roboty montażowe

147
d.2.1
.3.2

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

81.70 m 81.700
RAZEM 81.700

148
d.2.1
.3.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

17.90 m 17.900
RAZEM 17.900

149
d.2.1
.3.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm (komplet) w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m + właz żeliwny D400

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

- 14 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7193 dla P.W.STAN



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
150

d.2.1
.3.2

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem z wpustem żeliw-
nym prostym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

151
d.2.1
.3.2

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Wycięcie otworu w studni - włączenie przykanalików deszczowych kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

152
d.2.1
.3.2

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Obsadzenie w studniach przejść szczelnych dla rur PVC fi160 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. dennica studni "system Prefect" fi1200 szt 21.0000
2. Cena za składowanie 1t materiału z rozbórki (nawierzchnia asfaltowa) t 47.8270
3. smoła surowa gazownicza lub koksownicza kg 9.1200
4. klamry ciesielskie kg 12.4000
5. podchloryn sodowy kg 1.0000
6. taśma z polichlorku winylu m2 116.7000
7. kruszywo łamane 0/31,5mm t 23.4205
8. kruszywo łamane 31,5/63mm t 4.4075
9. tłuczeń kamienny - podbudowa pomocnicza 5 MPa - jezdnia asfalt. t 5.8766

10. piasek m3 0.0422
11. Piasek naturalny kopany m3 0.2400
12. żwir sortowany m3 1.5200
13. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0074
14. cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0840
15. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 92.4000
16. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 169.4700
17. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 2.7090
18. Beton zwykły (B-17,5) m3 0.0863
19. zaprawa cementowa M 7 m3 1.2900
20. mieszanka mineralno-asfaltowa (warstwa ścieralna BA AC8S - ścieżka) t 5.0674
21. mieszanka mineralno-asfaltowa (warstwa wiążąca BA AC16W - jezdnia

asfalt.)
t 1.7242

22. mieszanka mineralno-asfaltowa (warstwa ścieralna BA AC11S - jezdnia
asfalt.)

t 1.4137

23. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0033
24. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.0400
25. krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0600
26. woda m3 27.4115
27. drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0.0400
28. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m3 0.1491
29. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm m 6.0000
30. Kołn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 100mm szt 0.4000
31. kształtki żeliwne "F" o śr.100 mm szt. 1.0000
32. króciec dwukołnierzowy FF, DN80, L=0,4m szt. 4.0000
33. łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE-HD, DN150x160, żeliwo sfer. szt. 2.0000
34. kolano kołn. stopowe 90st. DN80, żeliwo sferoidalne szt. 4.0000
35. łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE-HD, DN100x110, żeliwo sfer. szt. 7.0000
36. trójnik redukcyjny kołn. o śr. 150x100, żeliwo sferoidalne szt 1.0000
37. trójnik redukcyjny kołn. o śr. 100x80, żeliwo sferoidalne szt 4.0000
38. ślepy kołnierz, DN100, żeliwo sfer. szt. 1.0000
39. kręgi betonowe fi1200 wys.500 mm szt. 84.0000
40. pierścienie odciążające żelbetowe o śr. 1600x1300mm szt. 12.0000
41. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 12.0000
42. pierścienie podtrzymujące wpust szt. 12.0000
43. nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m szt. 12.0000
44. płyty pokrywowe z otworem śr. 1470x1200x625mm szt. 12.0000
45. pokrywy nastudzienne z otworem śr. 1470x1200x625mm szt. 9.0000
46. płyta żelbetowa przejściowa szt. 5.0000
47. osadniki betonowe śr. 500 mm szt. 12.0000
48. rura kanalizacyjna lita PVC-U - DN 400x11,7 SN8 m 248.8000
49. rura kanalizacyjna lita PVC-U - DN200x5,9 SN8 m 394.7000
50. rura kanalizacyjna lita PVC-U - DN 315x9,2, SN8 m 272.2380
51. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm m 396.2700
52. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt. 0.4000
53. rura z polietylenu twardego o śr. nom. 90 mm m 120.2010
54. króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt. 0.2000
55. zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr.50mm szt 0.4000
56. zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.100 mm szt 1.0000
57. zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.80 mm szt 4.0000
58. zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.

śrub
szt. 0.2000

59. hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 80 mm szt. 4.0000
60. obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm szt. 5.0000
61. skrzynki żeliwne uliczne do zasuw szt. 5.0000
62. kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów szt 4.0000
63. właz żeliwny ciężki typ D400 szt. 12.0000
64. właz żeliwny chodnikowy typ A15 szt 9.0000
65. wpusty uliczne proste, żeliwne  ściekowe typ ciężki D400 z rusztem

uchylnym
szt 12.0000

66. Przejście szczelne dla rur PVC fi160 szt 12.0000
67. Przejście szczelne dla rur PVC fi400 szt 2.0000
68. Przejście szczelne dla rur PVC fi200 szt 1.0000
69. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 7.8500
70. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 32.5370
71. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 100 mm szt 8.4000
72. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm szt. 28.4000
73. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 150 mm szt 1.1000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
74. folia aluminiowa zwykła - szczeliwo kg 0.9300
75. sznur konopny surowy kg 1.3500
76. sznur konopny smołowany kg 6.9500
77. tablicza informacyjna na słupku szt. 5.0000
78. przewód Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 121.3680
79. Wykonanie kompletnej przepompowni ścieków z zagospodarowaniem

terenu, zasilaniem elektrycznym i sterowaniem oraz uruchomieniem
szt 1.0000

80. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

- 17 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7193 dla P.W.STAN



ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0,60 m3 m-g 186.1962
2. Spycharka gąsienicowa 48kW (1) m-g 36.3931
3. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3204
4. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7511
5. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7101
6. zrywarka przyczepna m-g 0.7511
7. walec statyczny samojezdny m-g 4.4089
8. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.5927
9. walec wibracyjny samojezdny m-g 0.3284

10. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 83.5693
11. żuraw samochodowy m-g 188.0422
12. środek transportowy m-g 3.2369
13. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 12.6263
14. samochód dostawczy 0.9 t m-g 8.3704
15. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4.2000
16. samochód skrzyniowy 5 t m-g 13.7300
17. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 50.8200
18. samochód skrzyniowy m-g 32.5672
19. samochód samowyładowczy 5 t m-g 9.5613
20. obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 212.9500
21. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.5927
22. Piła spal.do cięcia nawie.11kW m-g 5.7392
23. prościarka do rur PE m-g 8.4608
24. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm m-g 32.9600
25. agregat prądotwórczy m-g 32.9600
26. sprężarka m-g 5.8350
27. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 11.2260

RAZEM

Słownie:  
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Tereny inwestycyjne - koszty kwalifikowalne PRZEDMIAR

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

Droga boczna od ulicy Biskupickiej

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze; pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.178 km 0.178
RAZEM 0.178

2
d.1

KNNR 6
0806-02
z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

<ścieżka przy włączeniu do ul. Biskupickiej>30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

3
d.1

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

<ścieżka przy włączeniu do ul. Biskupickiej>10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR AT-03
0104-01/02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę - ekstrapolacja

m2

<ścieżka przy włączeniu do ul. Biskupickiej>(30.0+10.0)/2*2.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

5
d.1

KNNR 6
0801-02
z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

<ścieżka przy włączeniu do ul. Biskupickiej>(30.0+10.0)/2*2.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

6
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(30.0+9.0)/2*10.0+(178.00-10.0)*9.00 m2 1707.000
<ścieżka po stronie prawej do przejścia>15.00*2.40 m2 36.000

RAZEM 1743.000
7

d.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 2

m2

(30.0+9.0)/2*10.0+(178.00-10.0)*9.00 m2 1707.000
<ścieżka po stronie prawej do przejścia>15.00*2.40 m2 36.000

RAZEM 1743.000
8

d.1
KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni

m2

(26.0+6.20)/2*10.0+(178.0-10.0)*6.20 m2 1202.600
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1248.800
9

d.1
KNNR 1
0202-05
0208-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami sa-
mowyładowczymi - odwiezienie urobku

m3

<humus>1743.00*0.25 m3 435.750
<koryto>1248.80*0.30 m3 374.640

RAZEM 810.390
2 45200000-9 Podbudowa

10
d.2

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

(26.0+6.20)/2*10.0+(178.00-10.0)*6.00 m2 1169.000
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1215.200
11
d.2

KNNR 6
0113-01

Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

(26.0+6.20)/2*10.0+(178.00-10.0)*6.00 m2 1169.000
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1215.200
12
d.2

KNNR 6
0110-03

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2

(26.0+6.20)/2*10.0+(178.00-10.0)*6.00 m2 1169.000
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1215.200
13
d.2

KNNR 6
0113-06
z.o.2.6.
9901-02 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

<ścieżka rowerowa>(178.0+30.0)*2.0 m2 416.000
<ścieżka rowerowa po prawej stronie>15.00*2.0 m2 30.000
-<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 -46.200

RAZEM 399.800

- 1 -
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Tereny inwestycyjne - koszty kwalifikowalne PRZEDMIAR

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

14
d.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

(26.0+6.00)/2*10.0+(178.00-10.0)*6.00 m2 1168.000
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1214.200
15
d.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

(26.0+6.00)/2*10.0+(368.90-10.0)*6.00 m2 2313.400
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 2359.600
16
d.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

<ścieżka rowerowa>(178.0+30.0)*2.0 m2 416.000
<ścieżka rowerowa po prawej stronie>15.00*2.0 m2 30.000
-<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 -46.200

RAZEM 399.800
3 45200000-9 Nawierzchnia

17
d.3

KNNR 6
0308-02

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm
po zagęszczeniu

m2

(26.0+6.00)/2*10.0+(178.0-10.0)*6.00 m2 1168.000
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1214.200
18
d.3

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm

m2

(26.0+6.00)/2*10.0+(178.0-10.0)*6.00 m2 1168.000
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1214.200
19
d.3

KNNR 6
0309-01
z.o.2.6.
9901-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubości po za-
gęszczeniu 3 cm

m2

<ścieżka rowerowa>(178.0+30.0)*2.0 m2 416.000
<ścieżka rowerowa po prawej stronie>15.00*2.0 m2 30.000
-<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 -46.200

RAZEM 399.800
4 45200000-9 Elementy ulic

20
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże, krawężniki i ściek prefabrykowany betonowa z oporem m3

(178.0+30.0+15.0)*(0.25*0.10+0.10*0.10) m3 7.805
(178.0+30.0+15.0)*(0.15*0.10+0.10*0.10) m3 5.575
(178.0-19.00)*0.60*0.10 m3 9.540

RAZEM 22.920
21
d.4

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

178.0+30.00+15.00 m 223.000
<wjazdy - krawężniki najazdowe>2*14.00 m 28.000

RAZEM 251.000
22
d.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

178.0+30.0+15.0 m 223.000
 

RAZEM 223.000
23
d.4

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

178.0-19.50 m 158.500
RAZEM 158.500

5 45200000-9 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
24
d.5

KNNR 6
0705-05
z.o.2.7.
9902-01 

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie - obok czynnego pasa jezd-
ni (26-75 poj)

m2

6*2.00+0.25*4*2 m2 14.000
RAZEM 14.000

25
d.5

kalkulacja
własna

Przyklejenie przy krawężniku pasów z tworzyw sztucznych, w kolorze żółtym, o
wymiarach 4,00*0,40 dla osób słabowidzących

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 4081



Tereny inwestycyjne -  koszty niekwalifikowalne PRZEDMIAR

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

Droga boczna od ulicy Biskupickiej

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze; pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.3689-0.178 km 0.191
RAZEM 0.191

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(368.90-178.0)*9.00 m2 1718.100
RAZEM 1718.100

3
d.1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 2

m2

(368.90-178.0)*9.00 m2 1718.100
RAZEM 1718.100

4
d.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni

m2

(368.90-178.0)*6.20 m2 1183.580
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1229.780
5

d.1
KNNR 1
0202-05
0208-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami sa-
mowyładowczymi - odwiezienie urobku

m3

<humus>1718.10*0.25 m3 429.525
<koryto>1229.788*0.30 m3 368.936

RAZEM 798.461
2 45200000-9 Podbudowa
6

d.2
KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

(368.90-178.0)*6.00 m2 1145.400
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1191.600
7

d.2
KNNR 6
0113-01

Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

(368.90-178.0)*6.00 m2 1145.400
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1191.600
8

d.2
KNNR 6
0110-03

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2

(368.90-178.0)*6.00 m2 1145.400
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1191.600
9

d.2
KNNR 6
0113-06
z.o.2.6.
9901-02 

Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

<ścieżka rowerowa>191.0*2.0-<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.0 m2 340.000
RAZEM 340.000

10
d.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

(368.90-178.0)*6.00 m2 1145.400
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1191.600
11
d.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

(368.90-178.0)*6.00 m2 1145.400
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1191.600
12
d.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

<ścieżka rowerowa>191.0*2.0-<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.0 m2 340.000
RAZEM 340.000

3 45200000-9 Nawierzchnia
13
d.3

KNNR 6
0308-02

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm
po zagęszczeniu

m2

(368.90-178.0)*6.00 m2 1145.400
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1191.600
14
d.3

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm

m2

(368.90-178.0)*6.00 m2 1145.400
<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.20 m2 46.200

RAZEM 1191.600
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Tereny inwestycyjne -  koszty niekwalifikowalne PRZEDMIAR

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

15
d.3

KNNR 6
0309-01
z.o.2.6.
9901-04 

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubości po za-
gęszczeniu 3 cm

m2

<ścieżka rowerowa>190.90*2.0-<wjazdy>2*(14.0+7.0)/2*2.0 m2 339.800
RAZEM 339.800

4 45200000-9 Elementy ulic
16
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże, krawężniki i ściek prefabrykowany betonowa z oporem m3

163.0*(0.25*0.10+0.10*0.10) m3 5.705
171.0*(0.15*0.10+0.10*0.10) m3 4.275
191.0*0.60*0.10 m3 11.460

RAZEM 21.440
17
d.4

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

191.0-<wjazdy>2*14.0 m 163.000
<krawężniki najazdowe na wjazdach>2*14 m 28.000

RAZEM 191.000
18
d.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

191.0 m 191.000
RAZEM 191.000

19
d.4

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

191.0 m 191.000
RAZEM 191.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 4081


