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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

0,291km0,291

0,291RAZEM

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

426,100m3426,1

426,100RAZEM

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

75,200m375,2

75,200RAZEM

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

4
d.1

41,800m241,8

41,800RAZEM

m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionymKNR 2-28 0501-
09

5
d.1

125,400m3125,4

125,400RAZEM

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

426,100m3426,1

426,100RAZEM

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

75,200m375,2

75,200RAZEM

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

8
d.1

501,300m3501,30

501,300RAZEM

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

167,160m3167,16

167,160RAZEM

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

167,160m3poz.9

167,160RAZEM

m3Utylizacja ziemi
kalk. własna

11
d.1

167,160m3poz.9

167,160RAZEM

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, rozbiórka stropu kanału sieci ciepłowniczej2

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

KNK 2-06 0803-
04

12
d.2

63,000m263

63,000RAZEM

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

60,000m2poz.19

60,000RAZEM

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

KNR 2-31 0103-
02

14
d.2

60,000m2poz.19

60,000RAZEM
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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

60,000m2poz.19

60,000RAZEM

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

KNR 2-31 0105-
05

16
d.2

60,000m2poz.19

60,000RAZEM

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

60,000m2poz.19

60,000RAZEM

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

18
d.2

63,000m263

63,000RAZEM

m2Rozbiórka stropu kanału sieci ciepłowniczejKNK 2-06 0807-
04

19
d.2

60,000m260

60,000RAZEM

Roboty montażowe: sieć ciepłownicza z przyłączem3

Odcinek C1 - C14 - sieć ciepłownicza3.1

mRurociągi z rur stalowych preizolowanych ø139,7x3,6mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø225mm.

KNR-W 2-20
0501-04
analogia

20
d.3.1

193,800m193,80

193,800RAZEM

sztKolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø139,7x3,6mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø225mm, L=1,0m

KNR-W 2-20
0512-06
analogia

21
d.3.1

4,000szt4

4,000RAZEM

sztKolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø88,9x3,2mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm, L=1,0m

KNR-W 2-20
0512-06
analogia

22
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

muf.Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur
stalowych preizolowanych ø139,7x3,6mm,  z izolacją standard -
średnica płaszcza zewnętrznego ø225mm, pianka dozowana z agregatu

KNR-W 2-20
0508-01
analogia

23
d.3.1

42,000muf.42

42,000RAZEM

muf.Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur
stalowych preizolowanych ø88,9x3,2mm,  z izolacją standard - średnica
płaszcza zewnętrznego ø200mm, pianka dozowana z agregatu

KNR-W 2-20
0508-01
analogia

24
d.3.1

2,000muf.2

2,000RAZEM

połąc
z.

Połączenia przewodów alarmowych na mufieKNR-W 2-20
0521-01
analogia

25
d.3.1

254,000połąc
z.

127 * 2

254,000RAZEM

sztTrójnik wznośny 90° redukcyjny ø139,7x3,6mm /ø76,1x2,9mm, z
izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: ø250mm/ø140mm,
L=1,50m, B=1,00m

KNR-W 2-20
0513-07
analogia

26
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

sztTrójnik wznośny 90° redukcyjny ø139,7x3,6mm /ø60,3x2,9mm, z
izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: ø250mm/ø125mm,
L=1,50m, B=1,00m

KNR-W 2-20
0513-07
analogia

27
d.3.1

2,000szt2
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2,000RAZEM

sztTrójnik wznośny 90° redukcyjny ø139,7x3,6mm /ø48,3x2,6mm, z
izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: ø250mm/ø110mm,
L=1,50m, B=1,00m

KNR-W 2-20
0513-07
analogia

28
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

sztTrójnik równoległy ø139,7x3,6mm z izolacją standard, - średnica
płaszczy zewnętrznych: ø250mm, L=1,50m, B=1,00m

KNR-W 2-20
0513-07
analogia

29
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZwężka preizolowana ø139,7x3,6mm  / ø88,9x3,2mm w izolacji serii
standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø225mm/ø160mm,
L=1,50m

wycena
indywidualna

30
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

mTaśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczejKNR 2-19 0219-
01

analogia

31
d.3.1

219,000m219

219,000RAZEM

sztZakończenie izolacji (end-cap) ø160
wycena

indywidualna

32
d.3.1

2,000szt2

2,000RAZEM

sztPoduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
wycena

indywidualna

33
d.3.1

10,000szt10

10,000RAZEM

złącz.Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 139.7/225
mm (grubość ścianki 3.6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych.
Spoiny badane radiologicznie

KNR-W 2-20
0504-02
analogia

34
d.3.1

44,000złącz.44

44,000RAZEM

sztBadanie RTG DN125
wycena

indywidualna

35
d.3.1

44,000szt44

44,000RAZEM

odc.2
00m

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

36
d.3.1

1,000odc.2
00m

1

1,000RAZEM

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

KNR-W 2-20
0208-01

37
d.3.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

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

KNR-W 2-20
0208-06

38
d.3.1

9,500szt.9,5

9,500RAZEM

Odcinki C14 - C24 -  sieć ciepłownicza3.2

mRurociągi z rur stalowych preizolowanych ø114,3x3,6mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm.

KNR-W 2-20
0501-04
analogia

39
d.3.2

122,200m122,2

122,200RAZEM

sztKolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø114,3x3,6mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, L=1,0m

KNR-W 2-20
0512-06
analogia

40
d.3.2
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2,000szt2

2,000RAZEM

sztKolano z rur stalowych preizolowanych 30°, ø114,3x3,6mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, L=1,0m

KNR-W 2-20
0512-06
analogia

41
d.3.2

2,000szt2

2,000RAZEM

sztKolano z rur stalowych preizolowanych 15°, ø114,3x3,6mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, L=1,0m

KNR-W 2-20
0512-06
analogia

42
d.3.2

2,000szt2

2,000RAZEM

sztTrójnik równoległy redukcyjny ø114,3x3,6mm / ø88,9x3,2mm, z izolacją
standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: ø200mm/ø160mm,
L=1,50m, B=0,75m

KNR-W 2-20
0513-07
analogia

43
d.3.2

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZwężka preizolowana ø139,7x3,6mm / ø114,3x3,6mm w izolacji serii
standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø225mm/ø200mm,
L=1,50m

wycena
indywidualna

44
d.3.2

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZwężka preizolowana ø114,3x3,6mm / ø88,9x3,2mm w izolacji serii
standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø225mm/ø200mm,
L=1,50m

wycena
indywidualna

45
d.3.2

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZwężka preizolowana ø114,3x3,6mm / ø76,1x2,9mm w izolacji serii
standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø225mm/ø200mm,
L=1,50m

wycena
indywidualna

46
d.3.2

2,000szt2

2,000RAZEM

muf.Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur
stalowych preizolowanych ø114,3x3,6mm,  z izolacją standard -
średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, pianka dozowana z agregatu

KNR-W 2-20
0508-01
analogia

47
d.3.2

28,000muf.28

28,000RAZEM

połąc
z.

Połączenia przewodów alarmowych na mufieKNR-W 2-20
0521-01
analogia

48
d.3.2

32,000połąc
z.

32

32,000RAZEM

mTaśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczejKNR 2-19 0219-
01

analogia

49
d.3.2

137,500m137,50

137,500RAZEM

sztPoduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
wycena

indywidualna

50
d.3.2

3,000szt3

3,000RAZEM

złącz.Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 114,3/200
mm (grubość ścianki 3,6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych.
Spoiny badane radiologicznie

KNR-W 2-20
0504-02
analogia

51
d.3.2

32,000złącz.32

32,000RAZEM

odc.2
00m

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

52
d.3.2

0,650odc.2
00m

0,65

0,650RAZEM
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szt.Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o

śr. 25-150 mm
KNR-W 2-20

0208-01
53

d.3.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

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

KNR-W 2-20
0208-06

54
d.3.2

2,200szt.2,2

2,200RAZEM

Odcinki C24 – C24.11 – przyłącze ciepłownicze3.3

mRurociągi z rur stalowych preizolowanych ø88,9x3,2mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm.

KNR-W 2-20
0501-03
analogia

55
d.3.3

60,100m60,1

60,100RAZEM

sztKolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø88,9x3,2mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm, L=1,0m

KNR-W 2-20
0512-06
analogia

56
d.3.3

10,000szt10

10,000RAZEM

sztKolano z rur stalowych preizolowanych 30°, ø88,9x3,2mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm, L=1,0m

KNR-W 2-20
0512-06
analogia

57
d.3.3

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZwężka preizolowana ø114,3x3,6mm / ø88,9x3,2mm w izolacji serii
standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø200mm/ø160mm,
L=1,50m

KNR-W 2-20
0513-07
analogia

58
d.3.3

2,000szt2

2,000RAZEM

muf.Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur
stalowych preizolowanych ø88,9x3,2mm,  z izolacją standard - średnica
płaszcza zewnętrznego ø200mm, pianka dozowana z agregatu

KNR-W 2-20
0508-01
analogia

59
d.3.3

26,000muf.26

26,000RAZEM

połąc
z.

Połączenia przewodów alarmowych na mufieKNR-W 2-20
0521-01
analogia

60
d.3.3

26,000połąc
z.

26

26,000RAZEM

mPrzecisk o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 250 mm:
L=2*6,30m

KNR-W 2-18
0311-04

61
d.3.3

12,600m2 * 6,3

12,600RAZEM

mPrzecisk o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 250 mm:
L=2*5,50m

KNR-W 2-18
0311-04

62
d.3.3

11,000m2 * 5,5

11,000RAZEM

kpl.Rura osłonowa stalowa DN250 Stal, dla przewodu sieci ciepłowniczej
ø88,9x3,2mm/160mm, L=6,30m
Dodatkowe elementy:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=24mm – 8 elementów, 6
obwodów.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej – 2 kpl.

KNR-W 2-19
0119-05
analogia

63
d.3.3

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Rura osłonowa stalowa DN250 Stal, dla przewodu sieci ciepłowniczej
ø88,9x3,2mm/160mm, L=5,50m
Dodatkowe elementy:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=24mm – 8 elementów, 6
obwodów.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej – 2 kpl.

KNR-W 2-19
0119-05
analogia

64
d.3.3

2,000kpl.2

2,000RAZEM
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szt.Manszeta gumowa z opaskami z blachy stalowej nierdzewnejKNR-W 2-19

0122-6
analogia

65
d.3.3

8,000szt.8

8,000RAZEM

mTaśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczejKNR 2-19 0219-
01

analogia

66
d.3.3

86,600m86,6

86,600RAZEM

sztPoduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
wycena

indywidualna

67
d.3.3

4,000szt4

4,000RAZEM

sztPierścień uszczelniający ø160
wycena

indywidualna

68
d.3.3

2,000szt2

2,000RAZEM

sztZakończenie izolacji (end-cap) ø160
wycena

indywidualna

69
d.3.3

2,000szt2

2,000RAZEM

szt.Puszka przyłączeniowa dla systemu alarmowego impulsowego z
zaciskami montażowymi do połączenia przewodów sygnalizacyjnych,
montowana w puszce IP-67

KNR-W 2-20
0522-05

70
d.3.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Kable połączeniowe montowane w peszlu + rękawy termokurczliwe do
zaizolowania końcówek kabli

KNR-W 2-20
0522-17
analogia

71
d.3.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawór kulowy DN80 z końcówkami do spawania
Zawory w węźle / zakończenie przyłącza

KNR 2-20 0407-
05

72
d.3.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

złącz.Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 88.9/160 mm
(grubość ścianki 3.2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny
badane radiologicznie

KNR-W 2-20
0504-01
analogia

73
d.3.3

28,000złącz.28

28,000RAZEM

odc.2
00m

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

74
d.3.3

0,600odc.2
00m

0,6

0,600RAZEM

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

KNR-W 2-20
0208-01

75
d.3.3

0,600szt.0,6

0,600RAZEM

Odcinki C14 – C14.4, C25 – C25.2  – przyłącza ciepłownicze3.4

mRurociągi z rur stalowych preizolowanych ø76,1x2,9mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø140mm.

KNR-W 2-20
0501-02
analogia

76
d.3.4

116,800m116,8

116,800RAZEM

sztKolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø76,1x2,9mm, z izolacją
standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø140mm, L=1,0m

KNR-W 2-20
0512-06
analogia

77
d.3.4

4,000szt4

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3433
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000RAZEM

sztKolano różnoramienne z rur stalowych preizolowanych =90,
ø76,1x2,9mm, z izolacją standard – średnica płaszcza zewnętrznego
ø140mm, L=1,0m L2=1,44m

KNR-W 2-20
0512-06
analogia

78
d.3.4

2,000szt2

2,000RAZEM

muf.Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur
stalowych preizolowanych ø76,1x2,9mm,  z izolacją standard - średnica
płaszcza zewnętrznego ø140mm, pianka dozowana z agregatu

KNR-W 2-20
0508-01
analogia

79
d.3.4

20,000muf.20

20,000RAZEM

połąc
z.

Połączenia przewodów alarmowych na mufieKNR-W 2-20
0521-01
analogia

80
d.3.4

20,000połąc
z.

20

20,000RAZEM

mPrzecisk o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 250 mm:
L=2*5,50m

KNR-W 2-18
0311-04

81
d.3.4

11,000m2 * 5,5

11,000RAZEM

kpl.Rura osłonowa stalowa DN250 Stal, dla przewodu sieci ciepłowniczej
ø88,9x3,2mm/160mm, L=5,50m
Dodatkowe elementy:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=24mm – 8 elementów, 5
obwodów.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej – 2 kpl.

KNR-W 2-19
0119-05
analogia

82
d.3.4

2,000kpl.2

2,000RAZEM

mTaśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczejKNR 2-19 0219-
01

analogia

83
d.3.4

130,000m130,0

130,000RAZEM

sztPoduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
wycena

indywidualna

84
d.3.4

4,000szt4

4,000RAZEM

sztPierścień uszczelniający ø140
wycena

indywidualna

85
d.3.4

4,000szt4

4,000RAZEM

sztZakończenie izolacji (end-cap) ø140
wycena

indywidualna

86
d.3.4

4,000szt4

4,000RAZEM

szt.Puszka przyłączeniowa dla systemu alarmowego impulsowego z
zaciskami montażowymi do połączenia przewodów sygnalizacyjnych,
montowana w puszce IP-67
Typ uzgodnić z PEC Sp. z o.o.

KNR-W 2-20
0522-05

87
d.3.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Kable połączeniowe montowane w peszlu + rękawy termokurczliwe do
zaizolowania końcówek kabli

KNR-W 2-20
0522-17
analogia

88
d.3.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zawór kulowy DN65 z końcówkami do spawania
Zawory w węźle / zakończenie przyłącza

KNR 2-20 0407-
05

89
d.3.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3433
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
złącz.Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do76,1/140 mm

(grubość ścianki 2.9 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny
badane radiologicznie

KNR-W 2-20
0504-01
analogia

90
d.3.4

24,000złącz.24

24,000RAZEM

odc.2
00m

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

91
d.3.4

1,000odc.2
00m

1

1,000RAZEM

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

KNR-W 2-20
0208-01

92
d.3.4

0,300szt.0,3

0,300RAZEM

Odcinki C4 – C4.1  – przyłącze ciepłownicze3.5

muf.Zespół złącza – mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur
stalowych preizolowanych ø60,3x2,9mm,  z izolacją standard – średnica
płaszcza zewnętrznego ø125mm, pianka dozowana z agregatu

KNR-W 2-20
0508-01
analogia

93
d.3.5

2,000muf.2

2,000RAZEM

mTaśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczejKNR 2-19 0219-
01

analogia

94
d.3.5

2,000m2,0

2,000RAZEM

połąc
z.

Połączenia przewodów alarmowych na mufieKNR-W 2-20
0521-01
analogia

95
d.3.5

2,000połąc
z.

2

2,000RAZEM

sztPoduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
wycena

indywidualna

96
d.3.5

1,000szt1

1,000RAZEM

sztZakończenie izolacji (end-cap) ø125
wycena

indywidualna

97
d.3.5

2,000szt2

2,000RAZEM

złącz.Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do76,1/140 mm
(grubość ścianki 2.9 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny
badane radiologicznie

KNR-W 2-20
0504-01
analogia

98
d.3.5

2,000złącz.2

2,000RAZEM

odc.2
00m

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

99
d.3.5

0,020odc.2
00m

0,02

0,020RAZEM

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

KNR-W 2-20
0208-01

100
d.3.5

0,020szt.0,02

0,020RAZEM

Odcinki C5 – C5.1  – przyłącze ciepłownicze3.6

muf.Zespół złącza – mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur
stalowych preizolowanych ø48,3x2,6mm,  z izolacją standard – średnica
płaszcza zewnętrznego ø110mm, pianka dozowana z agregatu

KNR-W 2-20
0508-01
analogia

101
d.3.6

2,000muf.2

2,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3433
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mTaśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczejKNR 2-19 0219-

01
analogia

102
d.3.6

2,000m2,0

2,000RAZEM

połąc
z.

Połączenia przewodów alarmowych na mufieKNR-W 2-20
0521-01
analogia

103
d.3.6

2,000połąc
z.

2

2,000RAZEM

sztPoduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
wycena

indywidualna

104
d.3.6

1,000szt1

1,000RAZEM

sztZakończenie izolacji (end-cap) ø110
wycena

indywidualna

105
d.3.6

2,000szt2

2,000RAZEM

złącz.Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do76,1/140 mm
(grubość ścianki 2.9 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny
badane radiologicznie

KNR-W 2-20
0504-01
analogia

106
d.3.6

2,000złącz.2

2,000RAZEM

odc.2
00m

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

107
d.3.6

0,020odc.2
00m

0,02

0,020RAZEM

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

KNR-W 2-20
0208-01

108
d.3.6

0,020szt.0,02

0,020RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3433
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne: sieć ciepłownicza z przyłączami
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym
	0,291

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III
	426,1

	Pozycja: Wykopy 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
	75,2

	Pozycja: Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
	41,8

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	125,4

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	426,1

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
	75,2

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	501,30

	Pozycja: Roboty 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
	167,16

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
	poz.9

	Pozycja: Utylizacja ziemi
	poz.9


	Dział:Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, rozbiórka stropu kanału sieci ciepłowniczej
	Pozycja: Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową
	63

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	poz.19

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	poz.19

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego  stabilizowanego cementem  - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	poz.19

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	poz.19

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2
	poz.19

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej - odbudowa
	63

	Pozycja: Rozbiórka stropu kanału sieci ciepłowniczej
	60


	Dział:Roboty montażowe: sieć ciepłownicza z przyłączem
	Dział:Odcinek C1 - C14 - sieć ciepłownicza

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych preizolowanych ø139,7x3,6mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø225mm.
	193,80

	Pozycja: Kolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø139,7x3,6mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø225mm, L=1,0m
	4

	Pozycja: Kolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø88,9x3,2mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm, L=1,0m
	2

	Pozycja: Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur stalowych preizolowanych ø139,7x3,6mm,  z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø225mm, pianka dozowana z agregatu
	42

	Pozycja: Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur stalowych preizolowanych ø88,9x3,2mm,  z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, pianka dozowana z agregatu
	2

	Pozycja: Połączenia przewodów alarmowych na mufie
	127 * 2

	Pozycja: Trójnik wznośny 90° redukcyjny ø139,7x3,6mm /ø76,1x2,9mm, z izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: ø250mm/ø140mm, L=1,50m, B=1,00m
	2

	Pozycja: Trójnik wznośny 90° redukcyjny ø139,7x3,6mm /ø60,3x2,9mm, z izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: ø250mm/ø125mm, L=1,50m, B=1,00m
	2

	Pozycja: Trójnik wznośny 90° redukcyjny ø139,7x3,6mm /ø48,3x2,6mm, z izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: ø250mm/ø110mm, L=1,50m, B=1,00m
	2

	Pozycja: Trójnik równoległy ø139,7x3,6mm z izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: ø250mm, L=1,50m, B=1,00m
	2

	Pozycja: Zwężka preizolowana ø139,7x3,6mm  / ø88,9x3,2mm w izolacji serii standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø225mm/ø160mm, L=1,50m
	2

	Pozycja: Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej
	219

	Pozycja: Zakończenie izolacji (end-cap) ø160
	2

	Pozycja: Poduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
	10

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 139.7/225 mm (grubość ścianki 3.6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
	44

	Pozycja: Badanie RTG DN125
	44

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci ciepłowniczej o śr. nominalnej do 150 mm
	1

	Pozycja: Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm
	1

	Pozycja: Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości
	9,5


	Dział:Odcinki C14 - C24 -  sieć ciepłownicza
	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych preizolowanych ø114,3x3,6mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm.
	122,2

	Pozycja: Kolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø114,3x3,6mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, L=1,0m
	2

	Pozycja: Kolano z rur stalowych preizolowanych 30°, ø114,3x3,6mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, L=1,0m
	2

	Pozycja: Kolano z rur stalowych preizolowanych 15°, ø114,3x3,6mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, L=1,0m
	2

	Pozycja: Trójnik równoległy redukcyjny ø114,3x3,6mm / ø88,9x3,2mm, z izolacją standard, - średnica płaszczy zewnętrznych: ø200mm/ø160mm, L=1,50m, B=0,75m
	2

	Pozycja: Zwężka preizolowana ø139,7x3,6mm / ø114,3x3,6mm w izolacji serii standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø225mm/ø200mm, L=1,50m
	2

	Pozycja: Zwężka preizolowana ø114,3x3,6mm / ø88,9x3,2mm w izolacji serii standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø225mm/ø200mm, L=1,50m
	2

	Pozycja: Zwężka preizolowana ø114,3x3,6mm / ø76,1x2,9mm w izolacji serii standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø225mm/ø200mm, L=1,50m
	2

	Pozycja: Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur stalowych preizolowanych ø114,3x3,6mm,  z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, pianka dozowana z agregatu
	28

	Pozycja: Połączenia przewodów alarmowych na mufie
	32

	Pozycja: Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej
	137,50

	Pozycja: Poduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
	3

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 114,3/200 mm (grubość ścianki 3,6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
	32

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	0,65

	Pozycja: Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm
	1

	Pozycja: Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości
	2,2


	Dział:Odcinki C24 – C24.11 – przyłącze ciepłownicze
	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych preizolowanych ø88,9x3,2mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm.
	60,1

	Pozycja: Kolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø88,9x3,2mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm, L=1,0m
	10

	Pozycja: Kolano z rur stalowych preizolowanych 30°, ø88,9x3,2mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø160mm, L=1,0m
	2

	Pozycja: Zwężka preizolowana ø114,3x3,6mm / ø88,9x3,2mm w izolacji serii standard - średnica płaszczy zewnętrznych: ø200mm/ø160mm, L=1,50m
	2

	Pozycja: Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur stalowych preizolowanych ø88,9x3,2mm,  z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø200mm, pianka dozowana z agregatu
	26

	Pozycja: Połączenia przewodów alarmowych na mufie
	26

	Pozycja: Przecisk o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 250 mm: L=2*6,30m
	2 * 6,3

	Pozycja: Przecisk o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 250 mm: L=2*5,50m
	2 * 5,5

	Pozycja: Rura osłonowa stalowa DN250 Stal, dla przewodu sieci ciepłowniczej ø88,9x3,2mm/160mm, L=6,30m
Dodatkowe elementy: 
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=24mm – 8 elementów, 6 obwodów.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej – 2 kpl.
	2

	Pozycja: Rura osłonowa stalowa DN250 Stal, dla przewodu sieci ciepłowniczej ø88,9x3,2mm/160mm, L=5,50m
Dodatkowe elementy: 
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=24mm – 8 elementów, 6 obwodów.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej – 2 kpl.
	2

	Pozycja: Manszeta gumowa z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej
	8

	Pozycja: Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej
	86,6

	Pozycja: Poduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
	4

	Pozycja: Pierścień uszczelniający ø160
	2

	Pozycja: Zakończenie izolacji (end-cap) ø160
	2

	Pozycja: Puszka przyłączeniowa dla systemu alarmowego impulsowego z zaciskami montażowymi do połączenia przewodów sygnalizacyjnych,
montowana w puszce IP-67
	2

	Pozycja: Kable połączeniowe montowane w peszlu + rękawy termokurczliwe do zaizolowania końcówek kabli
	2

	Pozycja: Zawór kulowy DN80 z końcówkami do spawania 
Zawory w węźle / zakończenie przyłącza
	2

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 88.9/160 mm (grubość ścianki 3.2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
	28

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	0,6

	Pozycja: Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm
	0,6


	Dział:Odcinki C14 – C14.4, C25 – C25.2  – przyłącza ciepłownicze
	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych preizolowanych ø76,1x2,9mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø140mm.
	116,8

	Pozycja: Kolano z rur stalowych preizolowanych 90°, ø76,1x2,9mm, z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø140mm, L=1,0m
	4

	Pozycja: Kolano różnoramienne z rur stalowych preizolowanych =90, ø76,1x2,9mm, z izolacją standard – średnica płaszcza zewnętrznego ø140mm, L=1,0m L2=1,44m
	2

	Pozycja: Zespół złącza - mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur stalowych preizolowanych ø76,1x2,9mm,  z izolacją standard - średnica płaszcza zewnętrznego ø140mm, pianka dozowana z agregatu
	20

	Pozycja: Połączenia przewodów alarmowych na mufie
	20

	Pozycja: Przecisk o długości do 50 m rurami o śr. nominalnej 250 mm: L=2*5,50m
	2 * 5,5

	Pozycja: Rura osłonowa stalowa DN250 Stal, dla przewodu sieci ciepłowniczej ø88,9x3,2mm/160mm, L=5,50m
Dodatkowe elementy: 
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=24mm – 8 elementów, 5 obwodów.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej – 2 kpl.
	2

	Pozycja: Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej
	130,0

	Pozycja: Poduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
	4

	Pozycja: Pierścień uszczelniający ø140
	4

	Pozycja: Zakończenie izolacji (end-cap) ø140
	4

	Pozycja: Puszka przyłączeniowa dla systemu alarmowego impulsowego z zaciskami montażowymi do połączenia przewodów sygnalizacyjnych,
montowana w puszce IP-67
Typ uzgodnić z PEC Sp. z o.o.
	4

	Pozycja: Kable połączeniowe montowane w peszlu + rękawy termokurczliwe do zaizolowania końcówek kabli
	4

	Pozycja: Zawór kulowy DN65 z końcówkami do spawania 
Zawory w węźle / zakończenie przyłącza
	4

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do76,1/140 mm (grubość ścianki 2.9 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
	24

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	1

	Pozycja: Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm
	0,3


	Dział:Odcinki C4 – C4.1  – przyłącze ciepłownicze
	Pozycja: Zespół złącza – mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur stalowych preizolowanych ø60,3x2,9mm,  z izolacją standard – średnica płaszcza zewnętrznego ø125mm, pianka dozowana z agregatu
	2

	Pozycja: Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej
	2,0

	Pozycja: Połączenia przewodów alarmowych na mufie
	2

	Pozycja: Poduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
	1

	Pozycja: Zakończenie izolacji (end-cap) ø125
	2

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do76,1/140 mm (grubość ścianki 2.9 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
	2

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	0,02

	Pozycja: Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm
	0,02


	Dział:Odcinki C5 – C5.1  – przyłącze ciepłownicze
	Pozycja: Zespół złącza – mufa termokurczliwa o konstrukcji zamkniętej  dla rur stalowych preizolowanych ø48,3x2,6mm,  z izolacją standard – średnica płaszcza zewnętrznego ø110mm, pianka dozowana z agregatu
	2

	Pozycja: Taśma lokalizacyjna sieci ciepłowniczej
	2,0

	Pozycja: Połączenia przewodów alarmowych na mufie
	2

	Pozycja: Poduszki piankowe 1000 x 1000 x40 mm
	1

	Pozycja: Zakończenie izolacji (end-cap) ø110
	2

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do76,1/140 mm (grubość ścianki 2.9 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
	2

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	0,02

	Pozycja: Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm
	0,02





