
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: DRENAŻU OPASKOWEGO - ODWODNIENIA FUNDAMENTÓW
BUDYNKU PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 1/7 W RADOMIU.

ADRES INWESTYCJI: dz. nr geod. 142/8, 26-600 RADOM przy ul. J.I. Kraszewskiego
Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M.Radom

Obręb; 0010-Kaptur, Arkusz: 23

INWESTOR: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu

ADRES INWESTORA:  ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna inż. Cezary Drzewi, 27-100 Iłża, Os.Zuchowiec 7/22 tel. 
666995800

DATA OPRACOWANIA: 13.05.2022

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną 
część składową
UWAGA:
Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może 
być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to 
ujęte w kosztorysie i przedmiarze

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 3422  Użytkownik: Cezary Drzewi



Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3

m3

1 * 1,9 * (4,5 + 2,5 + 1 + 2,5) m3 19,950

RAZEM 19,950

2
d.1

KNR 13-12
0210-02

Wykopy obiektowe wykonywane koparkami
gąsienicowymi na odkład - kat. gruntu III-IV - pod
studnie Dn 120 cm (2 szt. Pompowni wód
drenażowych)

m3

2 * 2 * (3,3 + 3,0) m3 25,200

RAZEM 25,200

3
d.1

KNR 13-12
0210-02

Wykopy obiektowe wykonywane koparkami
gąsienicowymi na odkład - kat. gruntu III-IV - pod
studnie drenarskie 425 mm (poniżej dna wykopu
przygotowanego do montażu hydroizolacji budynku)

m3

8 * 0,6 * 0,6 * 0,8 m3 2,304

RAZEM 2,304

4
d.1

KNR AT-11
0107-02

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer.
do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-
listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniające -
pod ułożenie podsypki filtracyjnej o gr. 15 cm koparka
0,60 m3

m3

 126 * 0,4 * 0,15 m3 7,560

RAZEM 7,560

5
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm -  podestu
betonowego o gr. 15 cm przy wejściu do piwnic
budynku

m3

 3 m3 3,000

RAZEM 3,000

6
d.1

KNR 2-02
0205-01
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe - Odtworzenie
podestu betonowego o gr. 15 cm przy wejściu do
piwnic budynku - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

 3 * 0,15 m3 0,450

RAZEM 0,450

6'
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli

t

 0,45 * 0,025 t 0,011

RAZEM 0,011

7
d.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr.
15 cm - z piasku dowiezionego

m3

 1 * (4,5 + 2,5 + 1 + 2,5) * 0,15 + 0,4 * 0,15 * 130 m3 9,375

RAZEM 9,375

8
d.1

KNR AT-11
0112-01

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w
umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II,
szerokość wykopu do 1,0 m, głębokość do 2,8 m

m3

1 * (4,5 + 2,5 + 1 + 2,5) * 0,45 m3 4,725

RAZEM 4,725

8'
d.1

KNR-W 2-01
0228-03
analogia

Zagęszczanie warstwami co 15 cm ubijakami
drewnianymi do wysokości 30 cm ponad wierzch
przewodów

m3

4,725 m3 4,725

RAZEM 4,725

9
d.1

KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł.
do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3

m3

19,95 - 6,4 m3 13,550

RAZEM 13,550
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10
d.1

KNNR-W 10
2404-09
analogia

Ułożenie geowłókniny filtracyjnej wokół żwirowej
obsypki filtracyjnej

m2

260 m2 260,000

RAZEM 260,000

11
d.1

KNR 2-09
0101-04

Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zagęszczonej
mechanicznie  - ze żwiru D50 4-8 mm

m3

0,4 * 0,6 * 130 - 130 * 3,14 * 0,11 * 0,11 / 4 m3 29,965

RAZEM 29,965

12
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

9,5 m2 9,500

RAZEM 9,500

13
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
odtworzenie nawierzchni, kostka z odzysku

m2

9,5 m2 9,500

RAZEM 9,500

14
d.1

KNR 2-01
0213-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

29,965 + 9,375 m3 39,340

RAZEM 39,340

15
d.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność = 9

m3

39,34 m3 39,340

RAZEM 39,340

2 45330000-9 ROBOTY MONTAZOWE

16
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studzienka rewizyjna w gotowym wykopie z kręgów
betonowych
fi 1200 mm przykryt płytą żelbetową nadstudzienną ,z
pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu
średniego fi 600 klasy C250 z otworami
wentylacyjnymi.
Kręgi betonowe łączone są na uszczelki gumowe.
Studzienki o
głębokości do 3,0 m

stud.

2 stud. 2,000

RAZEM 2,000

17
d.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr
315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową -
zwieńczenie włazem klasy B125

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

18
d.2

KNR 2-28
0302-03
z.sz.2.3.
9902-03

Montaż rurociągów z rur i kształtek polietylenowych
typu PE szeregu SDR17, klasa surowca PE 100 na
ciśnienie PN 10 o połączeniach za pomocą
zgrzewania elektrooporowego, przewody o średnicy fi
40 x 2,4 PE

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

19
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - SN8

m

6,5 m 6,500

RAZEM 6,500

20
d.2

KSNR 10
0115-03

Wykonanie odcinków drenażu z rur drenarskich
sączących z filtrem w włókna syntetycznego Dz=113
mm

m
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130 m 130,000

RAZEM 130,000

21
d.2

KSNR 10
0115-03

Wykonanie odcinków drenażu z rur drenarskich
pełnych (nie sączących) Dz=113 mm

m

7 m 7,000

RAZEM 7,000

22
d.2

KNR 7-07
0103-01/02

z.o.3.8.
analogia

Pompa zatapialna do wody brudnej bez fekaliów typ
KP150A Q=0,7-2,2m3/h, H=4,0-1,3m P=0,3/0,18kW,
230V

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

23
d.2

Podłaczenie elektryczne pompy j.w. z wykonaniem
odcinka ziemnego okablowania o dł. Ok. 6,0 m i
wykonaniem rozdzielnicy elektrycznej w budynku

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

- 4 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 3422  Użytkownik: Cezary Drzewi


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
	Obmiar: <edit>1 * 1,9 * (4,5 + 2,5 + 1 + 2,5)</edit>

	Pozycja: Wykopy obiektowe wykonywane koparkami gąsienicowymi na odkład - kat. gruntu III-IV - pod studnie Dn 120 cm (2 szt. Pompowni wód drenażowych)
	Obmiar: <edit>2 * 2 * (3,3 + 3,0)  </edit>

	Pozycja: Wykopy obiektowe wykonywane koparkami gąsienicowymi na odkład - kat. gruntu III-IV - pod studnie drenarskie 425 mm (poniżej dna wykopu przygotowanego do montażu hydroizolacji budynku)
	Obmiar: <edit>8 * 0,6 * 0,6 * 0,8 </edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniające - pod ułożenie podsypki filtracyjnej o gr. 15 cm koparka 0,60 m3
	Obmiar: <edit> 126 * 0,4 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm -  podestu betonowego o gr. 15 cm przy wejściu do piwnic budynku
	Obmiar: <edit> 3</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - Odtworzenie podestu betonowego o gr. 15 cm przy wejściu do piwnic budynku - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit> 3 * 0,15</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
	Obmiar: <edit> 0,45 * 0,025</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - z piasku dowiezionego
	Obmiar: <edit> 1 * (4,5 + 2,5 + 1 + 2,5) * 0,15 + 0,4 * 0,15 * 130</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II, szerokość wykopu do 1,0 m, głębokość do 2,8 m
	Obmiar: <edit>1 * (4,5 + 2,5 + 1 + 2,5) * 0,45</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie warstwami co 15 cm ubijakami drewnianymi do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodów
	Obmiar: <edit>4,725</edit>

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
	Obmiar: <edit>19,95 - 6,4</edit>

	Pozycja: Ułożenie geowłókniny filtracyjnej wokół żwirowej obsypki filtracyjnej
	Obmiar: <edit>260</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zagęszczonej mechanicznie  - ze żwiru D50 4-8 mm
	Obmiar: <edit>0,4 * 0,6 * 130 - 130 * 3,14 * 0,11 * 0,11 / 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
	Obmiar: <edit>9,5</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni, kostka z odzysku
	Obmiar: <edit>9,5</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>29,965 + 9,375</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>39,34</edit>


	Dział:ROBOTY MONTAZOWE
	Pozycja: Studzienka rewizyjna w gotowym wykopie z kręgów betonowych
fi 1200 mm przykryt płytą żelbetową nadstudzienną ,z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu średniego fi 600 klasy C250 z otworami wentylacyjnymi.
Kręgi betonowe łączone są na uszczelki gumowe. Studzienki o
głębokości do 3,0 m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - zwieńczenie włazem klasy B125
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur i kształtek polietylenowych typu PE szeregu SDR17, klasa surowca PE 100 na ciśnienie PN 10 o połączeniach za pomocą zgrzewania elektrooporowego, przewody o średnicy fi 40 x 2,4 PE
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - SN8
	Obmiar: <edit>6,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie odcinków drenażu z rur drenarskich sączących z filtrem w włókna syntetycznego Dz=113 mm
	Obmiar: <edit>130</edit>

	Pozycja: Wykonanie odcinków drenażu z rur drenarskich pełnych (nie sączących) Dz=113 mm
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Pompa zatapialna do wody brudnej bez fekaliów typ KP150A Q=0,7-2,2m3/h, H=4,0-1,3m P=0,3/0,18kW, 230V
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Podłaczenie elektryczne pompy j.w. z wykonaniem odcinka ziemnego okablowania o dł. Ok. 6,0 m i wykonaniem rozdzielnicy elektrycznej w budynku
	Obmiar: <edit>2</edit>





