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Nr Podstarła Opis robót

przedmiar

.Im

Strona 2/

Ilość
ż0 I(NR 2-0l tgłofiltry o średnicy do 50mnl wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości Snl

0607 l03

2l rŃn z-ol Pompowanie
0605/0 1

próbne ponriarowelub oczyszcza.jące, średnice otworów oJ ijO-SOOr-
50,00(

wykopie z kręgów betonowych 
" 

ii.O"i.y rZÓOrnnl i głęUokoSł :n,
godz. ll9,qq

wykopie z kręgów t-,etono*ycn o średnicy iroo;ń - .u iń*0,5; ńż"[' 
slYqlq I 

'90]

0,5m 6,00(

różnicy

0,51 2,00(

2,00(

2ż KNR 2-18 Studnie rewizy.lne w gotowym
06 l 3/03

23 l<NR 2-i8 Srudnie rewizy.jne w gotowym
0613l04 głębokościstudni

24

l6

KNR 2-18 Sttldnie rewiz}ilie * gotowy,lr rłlkopie z kręgóu hetonowych o średnicy I2UUmm - za kazdę 0.5m
06l3l04 glębokościstudni

ż5 I(NR 2-18 l(sztaltki kaInionkowe do stuclni o śrerl, l00 tnllt laczolle lla ttszczelk_ię GA/CZ
05l4/0l

KNR 7-07
0l07/0l

27 KNR 2-18 RLlrociągi z polieliIenLl nisl<ociśnieniowego {PE)o średllicy zewnętrzne.j ó5nrm lączolle ń.loaą.grr.*anlu
0l09/0l

28 KNR 2-18 Przejśóie prr"ririuny studni mlelanii
0l09/01

29 KNR 2-28 Sttrdllie kanelizacl.jne z tworzyw sztucznlcll o średnicy 6]0 mm i glębokości 2.4m
0409l0l

]0 KNR2-28 l(sztaltki zPCW kanalizac.ii zewnętrzne.i jeclnokielichorłelaczonenawciskośręd.zew ll0mm-dot.
0206104 prze.jściaPCV/kamionka

'i 
KNR2-18 Drellez zrurkamiotlkou;chkielicIlowychoclltrgości 1.0nliśreclnicynonlillalne.j
0507/0l 100-1 50mnl-.|ednorzędowy w uprzednio przygotowane.] obsypce w wykopie suchym

Molllaz ponrp odśrodkow}ch. zatapilnych i głębillowych z podwodnyIn silllikiem elektryczn;ln o masie
0,1t- komplet urzydzeń przepompowli z podłączenienr i uruchonlienienr

warstwa wzmacnia.jąca grunt pod warstwy technoIogiczne z geowłókniny Geotex standard

Wywiezienie grrlztt |rez wzgiędrl na roclza.l rozhieranei podbrldowl,samochodrmi skrzyniowymi
następny l knl ponad l knl+

30

\pl_

m

l,00t

l

1 6:00c

1"00C

3ż Kalkulac.ja
indywidua|na

j: rŃnł-ói
0108/I6

szt l,000

szt 3,000

ll1 40,000

n2 200,000
na kazdy

nl3 30"000

,-.. -ń3 39,000
34 KalkLrlacja Oplata za *yrlpiiió

indywidualna

35 KNR 2-0I lasypka tiltracl.jrra z krLlszywa o średnicy J-60 mrn
04l l/0l

30*0,6*6

36 KNR 2-02 lzo|ac.ja fudanlentów - fo|ią kubełkową
0604/l 0 l 0

200

_. razem m3_

m2

razęm m2

]!0]000

29q0,00

200,000

t

m3

37 KNR 2_02
0604/1 0 l 0

Osłorra zasypki fi ltracl.jne.; geŃlót,,iną

200 L
m2

Ł00,000
200,000

38 Kalkulacja Oznakowanie trasy wodociągu -taśma z tworzywa sztucznego
indywidualna

J9 KNR 4-0l PriY}rłiezienie pospotki lrakcyjlle.i do zasypki frakcy.inej na osłonę -srlnochodem-wl.wrotką a także
010B/l4 pospółki do zasypania wykopu - odl. 20 km

0,6*30*6

T 16,qqq

nr3 l0B,000


