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przyłącze wody- szkoła1.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 przyłącze wody do budynku szkoły
1

d.1
KNNR 6
0803-05 z.
o.2.7. 9902-
02 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)

m2

2*1,5 m2 3,000

RAZEM 3,000
2

d.1
KNNR 6
0803-06 z.
o.2.7. 9902-
02 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod-
sypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)

m2

4*2,0*1,5 m2 12,000

RAZEM 12,000
3

d.1
KNNR 1
0305-01 z.
o.2.10.1.
9901-02 

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o sze-
rokości dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II - strefa niebezpieczna obok
jezdni (76-130 poj./h)

m3

24,64 m3 24,640

RAZEM 24,640
4

d.1
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości
do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

7,5 m2 7,500

RAZEM 7,500
5

d.1
KNNR 1
0317-01 z.
o.2.11.4.
9911-03 

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m
z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.
00)

m3

24,0 m3 24,000

RAZEM 24,000
6

d.1
KNNR 6
0502-03 z.
o.2.7. 9902-
02 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego
pasa jezdni (76-130 poj)- kostka z rozbiórki

m2

15 m2 15,000

RAZEM 15,000
7

d.1
KNR-W 4-
01 0335-19

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
8

d.1
kal. indywi-
dualna

wykonanie przecisku przy użyciu "kreta" wraz z zabudowa rury osłono-
wej

m

82 m 82,000

RAZEM 82,000
9

d.1
KNNR 4
1702-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski)
na istniejących rurociągach o śr. 100 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
10

d.1
KNNR 11
0307-02 z.
sz.3.6. 

Przyłącza wodociągowe o długości do 100 m z rur ciśnieniowych PE o
śr. zewn. 63 mm

m

83 m 83,000

RAZEM 83,000
11

d.1
KNNR 4
0122-03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydeł-
kowych domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
12

d.1
KNR-W 2-
15 0105-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000
13

d.1
KNR-W 2-
15 0130-05

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych
o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
14

d.1
kal. indywi-
dualna

wywóz nadmiaru ziemi i gruzu kontenerem KP 5 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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