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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Przyłącze wodociągowe1

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych PE HD PN10 SDR 17 o śr.40 mm

KNR-W 2-18
0109-01

1
d.1

12,600m12,6

12,600RAZEM

sztSieci wodociągowe - nawiertka 110/40 żeliwo sferoidlaneKNR-W 2-18
0115-01

2
d.1

1,000szt1

1,000RAZEM

kpl.Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.40 mm
montowane na rurociągach PE

KNR-W 2-18
0210-01

3
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Łańcuch uszczelnijący na rure dn 40kalk.własna4
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mRury stalowe dn 80 - osłonowa dla przejścia przez
fundament

KNR-W 2-18
0105-01

5
d.1

0,600m0,6

0,600RAZEM

m2Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu żwirowego

KNR-W 4-01
0209-03

6
d.1

0,100m20,1

0,100RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

KNR-W 2-01
0212-01

7
d.1

12,400m312,4

12,400RAZEM

m3Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi,
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m

KNR-W 2-01
0310-01

8
d.1

1,300m31,3

1,300RAZEM

m2Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cmKNR 2-28
0501-05

9
d.1

7,560m27,56

7,560RAZEM

m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionymKNR 2-28
0501-09

10
d.1

2,300m32,3

2,300RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01
0230-01

11
d.1

13,700m313,7

13,700RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

KNR 2-01
0236-01

12
d.1

13,700m313,7

13,700RAZEM

m2Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych
betonowych sześciokątnych i kwadratowych gr. 12 i 15 cm
bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki bez wywozu

KNR AT-03
0106-01
analogia

13
d.1

2,000m22

2,000RAZEM

m2Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem - ułożenie kostki
zdemontowanej

KNR 2-31
0502-01

14
d.1

2,000m22

2,000RAZEM
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