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

Roboty ziemne: sieć ciepłownicza z przyłączami1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów
melioracyjnych w terenie równinnym

KNR 2-01 0120-
03

1
d.1

0,265km0,265

0,265RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III

KNNR 1 0209-
04

2
d.1

500,900m3500,9

500,900RAZEM

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi,
kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

KNR 2-01 0317-
0501

3
d.1

88,400m388,4

88,400RAZEM

m2Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cmKNR 2-28 0501-
04

4
d.1

41,700m241,7

41,700RAZEM

m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionymKNR 2-28 0501-
09

5
d.1

125,000m3125

125,000RAZEM

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

KNR-W 2-01
0222-01

6
d.1

500,900m3500,9

500,900RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

KNR-W 2-01
0312-0501

7
d.1

88,400m388,4

88,400RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IIIKNR-W 2-01
0228-02

8
d.1

589,320m3589,32

589,320RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40
m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

KNNR 1 0202-
06

9
d.1

166,680m3166,68

166,680RAZEM

m3Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I
-IV) ponad 1 km

KNNR 1 0208-
02

10
d.1

166,680m3poz.9

166,680RAZEM

m3Utylizacja ziemi
kalk. własna

11
d.1

166,680m3poz.9

166,680RAZEM

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni2

m2Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce
cementowo-piaskowej przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową

KNK 2-06 0803-
04

12
d.2

165,500m2165,5

165,500RAZEM

m2Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

KNR 2-31 0101-
07

13
d.2

165,500m2poz.12

165,500RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

KNR 2-31 0103-
02

14
d.2

165,500m2poz.12

165,500RAZEM
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m2Podbudowa z kruszywa naturalnego  stabilizowanego cementem  -

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
KNR 2-31 0115-

01
analogia

15
d.2

165,500m2poz.12

165,500RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 0105-
05

16
d.2

165,500m2poz.12

165,500RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

KNR 2-31 0105-
06

17
d.2

165,500m2poz.12

165,500RAZEM

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej - odbudowaKNR 2-31
23103-01

18
d.2

165,500m2165,5

165,500RAZEM

Roboty montażowe: sieć ciepłownicza z przyłączem3

Odcinek C1 – C39c - sieć ciepłownicza3.1

mRurociągi z rur stalowych preizolowanych ø168,3x4,0mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø250mm.
Rur stalowa preizolowana ø168,3x4,0mm, z izolacją standard - średnica
płaszcza zewnętrznego ø250mm z przewodami instalacji alarmowej -
system impulsowy.

KNR-W 2-20
0502-01
analogia

19
d.3.1

483,550m483,55

483,550RAZEM

sztKolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø168,3x4,0mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø250mm, L=1,0m

KNR-W 2-20
0512-08
analogia

20
d.3.1

16,000szt16

16,000RAZEM

sztKolano z rur stalowych preizolowanych 45°, ø168,3x4,0mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø250mm,  L=1,0m

KNR-W 2-20
0512-08
analogia

21
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

sztTrójnik równoległy ø168,3x4,0mm, z izolacją standard, - średnica
płaszczy zewnętrznych: ø250mm, L1=1,50m, L2=0,75m

KNR-W 2-20
0513-07
analogia

22
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZwężka preizolowana ø168,3x4,0mm / ø139,7x3,6mm w izolacji serii
standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø250mm/ø225mm, L=1,0mwycena

indywidualna

23
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

muf.Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur
stalowych preizolowanych ø168,3x4,0mm,  z izolacją standard -
średnica płaszcza zewnętrznego ø315mm, pianka dozowana z agregatu

KNR-W 2-20
0508-01
analogia

24
d.3.1

80,000muf.80

80,000RAZEM

kpl.Zawór kulowy odcinający preizolowany DN150 z izolacją serii I -
średnica płaszcza zewnętrznego ø250 mm, L=1,5 m

KNR-W 2-20
0302-05
analogia

25
d.3.1

4,000kpl.4

4,000RAZEM

mTaśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczejKNR 2-19 0219-
01

analogia

26
d.3.1

531,400m531,4

531,400RAZEM
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połąc

z.
Połączenia przewodów alarmowych na mufieKNR-W 2-20

0521-01
analogia

27
d.3.1

160,000połąc
z.

160

160,000RAZEM

sztPoduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
wycena

indywidualna

28
d.3.1

46,000szt46

46,000RAZEM

sztNasuwka końcowa NK-150/250
wycena

indywidualna

29
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

sztDennice stalowe DN150 do wspawania na zakończeniu sieci
ciepłowniczejwycena

indywidualna

30
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

złącz.Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 219.1/315
mm . Spoiny badane radiologicznie

KNR-W 2-20
0504-03
analogia

31
d.3.1

80,000złącz.80

80,000RAZEM

sztBadanie RTG DN150
wycena

indywidualna

32
d.3.1

80,000szt80

80,000RAZEM

mPrzecisk o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 500 mm: L=2*7,7mKNR-W 2-18
0311-04

33
d.3.1

15,400m7,7 * 2

15,400RAZEM

mPrzecisk o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 400 mm:
L=2*13,50m

KNR-W 2-18
0311-04

34
d.3.1

27,000m13,5 * 2

27,000RAZEM

kpl.Rura osłonowa stalowa DN500 Stal z półką poziomą do prowadzenia
rury przewodowej współosiowo, dla przewodu sieci ciepłowniczej
ø168,3x4,0mm/250mm, L=7,7m
Dodatkowe elementy:
- półka z blachy stalowej 340x10mm L=7,7 m,
- podpora z blachy stalowej 70x10mm L=7,7 m,
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=50mm – 8 elementów, 8
obwodów,
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej – 2 kpl.

KNR-W 2-19
0119-06
analogia

35
d.3.1

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Rura osłonowa stalowa DN400 Stal, dla przewodu sieci ciepłowniczej
ø168,3x4,0mm/250mm, L=13,5m
Dodatkowe elementy:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=40mm – 12 elementów, 12
obwodów.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej – 2 kpl.

KNR-W 2-19
0119-05
analogia

36
d.3.1

2,000kpl.2

2,000RAZEM

szt.Studzienka z rury karbowanej z rurą teleskopową oraz ø600
wyposażona w pokrywę z dwoma włazami ø600 klasy B125

KNNR 11 0406-
03

analogia

37
d.3.1

4,000szt.4

4,000RAZEM
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odc.2
00m

Jednokrotne płukanie sieci ciepłowniczej o śr. nominalnej do 150 mmKNR-W 2-18
0708-01
analogia

38
d.3.1

2,650odc.2
00m

2,65

2,650RAZEM

szt.Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o
śr. 25-150 mm

KNR-W 2-20
0208-01

39
d.3.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde rozpoczęte
10 m ponad 100 m długości

KNR-W 2-20
0208-06

40
d.3.1

3,100szt.3,1

3,100RAZEM
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