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Przedmiar skrócony
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Przedmiar skrócony

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot. Jedn. Warto ść

1 Przył ącz wody
1.1 KNNR 1/209/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi ębiernymi na odkład, 
koparka 0,15·m3, grunt kategorii III 40% mechaniczn ie ~61,02 m3

1.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szeroko ści 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z r ęcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gł ęboko ści do 1,5·m, kategoria 
gruntu III-IV 60% r ęcznie ~91,53 m3

1.3 KNR 201/323/2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi 
wraz z rozbiórk ą, gł ęboko ść wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV 
aŜurowe  współcz.0,5 do R i M ~339,00 m2

1.4 KNR 201/320/2 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, gł ęboko ść do 
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m ~122,04 m3

1.5 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sy pki kategorii 
I-III 122,04 m3

1.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podło Ŝa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pia sek  grub. 30cm ~30,51 m3

1.7 KNRW 218/218/1
Analogia wł ączenie do sieci wodoci ągowej za pomoc ą ł ącznika mufowego 1 kpl

1.8 KNRW 218/212/2 (1)
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudow ą montowana na wł ączeniu w 
istniej ący wodoci ąg 1 kpl

1.9 KNNR 4/1708/1 (1)
Przył ącze wodoci ągowe z rur ci śnieniowych PE ł ączone metod ą zgrzewania 
czołowego, ruroci ąg Fi·32·mm, nakłady liczone na 1mb przył ącza 113 m

1.10 KNNR 4/1708/1 (2)
materiały pozostałe okre ślone na 1 przył ącze 1 miejsce

1.11 KNRW 218/213/1 (1)
Zasuwa  domowa typu "HAWLE"  fi 25 z obudowa telesk opową i skrzynk ą 
Ŝeliwn ą 1 kpl

1.12 KNR 231/309/1
Płyta kwadratowa  lub sze ściok ątna ok. 0,5x0,5m stanowi ąca podstaw ę pod
skrzynki do zasuw ~0,25 m2

1.13 KNRW 219/306/4 (1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·90 mm, PE 6 m

1.14 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy ruroci ągu uło Ŝonego w ziemi ta śmą z tworzywa 
sztucznego ~6,50 m

1.15 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kr ęgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, 
gł ęboko ść 3·m,/ Do spuszczania wody z budynku na okres zimy/ 1 szt

1.16 KNNR 4/1101/1
Hydrant fi 32  z zaworem czerpalnym 1 kpl

1.17 KNR 215/112/1 (1)
Zawor z kurkiem spustowym Dn 15·mm szt

1.18 KNR 218/802/1 (1)
Próba szczelno ści sieci wodoci ągowych, ruroci ąg do Dn·100·mm, rury 
azbestowo-cementowe (odcinek 200·m) 1 próba
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot. Jedn. Warto ść

2 Przył ącz kanalizacji sanitarnej fi 160
2.1 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szeroko ści 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z r ęcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gł ęboko ści do 1,5·m, kategoria 
gruntu III-IV 60% r ęcznie ~8,64 m3

2.2 KNR 201/323/2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi 
wraz z rozbiórk ą, gł ęboko ść wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV 
aŜurowe  współcz.0,5 do R i M ~18,00 m2

2.3 KNR 201/320/2 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, gł ęboko ść do 
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m ~5,94 m3

2.4 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sy pki kategorii 
I-III 5,94 m3

2.5 KNNR 11/501/5 (1)
Podło Ŝa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pia sek  grub. 
20+30cm ~2,70 m3

2.6 KNR 218/108/4
Ruroci ągi z polichlorku winylu (PCW), Fi·160·mm 6,0 m

2.7 KNNR 4/1610/1 (1)
Próba wodna szczelno ści kanałów rurowych długo ści 50·m, Fi·do 160·mm, 1 próba

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

1 Przył ącz wody
2 Przył ącz kanalizacji sanitarnej fi 160


