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Przedmiar

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

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA1

Rozbiórka nawierzchni ulic - KOD CPV 45100000-81.1

m2Rozebranie pieszo-jezdni z polbruku na podsypce
cementowo-piaskowej

KNNR 6
0805-08

1
d.1.1

4,800m24,0 * 1,2

4,800RAZEM

m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

KNNR 6
0805-05

2
d.1.1

2,160m21,8 * 1,2

2,160RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

KNNR 6
0806-02

3
d.1.1

1,200m1,2

1,200RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

KNR 4-01
0108-11
0108-12

4
d.1.1

2,666m3(4,8 * 0,08) + (2,16 + 0,05) + (1,2 * 0,06)

2,666RAZEM

Roboty ziemne - KOD CPV 45100000-81.2

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5
m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku - strefa niebezpieczna obok
jezdni (26-75 poj./h)

KNNR 1
0307-02

z.o.2.10.1.
9901-01

5
d.1.2

1,020m31,5 * 0,8 * 0,85

6,800m3(9,5 + 0,5) * 0,8 * 0,85

7,820RAZEM

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5
m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku

KNNR 1
0307-02

6
d.1.2

5,304m3(4,0 + 1,8 + 2) * 0,8 * 0,85

5,304RAZEM

m3Podsypka z piasku o grubości 10 cmKNNR 4
1411-01

7
d.1.2

1,424m317,8 * 0,1 * 0,8

1,424RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat.
IV-podsypka-10cm, obsypka-40cm

KNNR 1
0318-02

8
d.1.2

8,522m3(17,8 * 0,8 * 0,60) - (3,14 * 0,02 * 0,02 * 17,8)

8,522RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi-przywóz ziemi na
podsypkę i obsypke

KNNR 1
0206-02
0208-02

9
d.1.2

8,522m38,522

8,522RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi wywóz ziemi z wyporu

KNNR 1
0206-02
0208-02

10
d.1.2

8,566m3(17,8 * 0,8 * 0,60) + (3,14 * 0,02 * 0,02 * 17,8)

8,566RAZEM

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat.
IV

KNNR 1
0318-02

11
d.1.2

4,558m3(1,020 + 6,800 + 5,304) - 8,566

4,558RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Roboty montażowe-zew.instalacji gazowej - KOD CPV 45200000-91.3

mMontaż rurociągów z rur polietylenowych PE-100 typ
SDR11o śr.40x3,7 - do 75 pojazdów na godz.

KNR-W 2-19
0301-04
z.sz.2.5.
9905-01

12
d.1.3

9,500m9,5

9,500RAZEM

mMontaż rurociągów z rur polietylenowych PE-100 typ
SDR11o śr.40x3,7

KNR-W 2-19
0301-04

13
d.1.3

7,300m7,3

7,300RAZEM

szt.Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych - mufa

KNR-W 2-19
0303-04
z.sz.2.5.
9905-01

14
d.1.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych
kształtka przejściowa PE/ STAL o średnicy 40/32

KNR-W 2-19
0303-04

15
d.1.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

mRura osłonowa typu PE SDR 17,6 śr. nominalnej 110 mmKNR-W 2-19
0306-05

16
d.1.3

6,500m6,5

6,500RAZEM

mMontaż rury stalowej w izolacji PE o  śred. 65 mm
montowanego przy użyciu sprzętu ręcznego - do 75
pojazdów na godz.

KNR-W 2-19
0201-05
z.sz.2.5.
9905-01

17
d.1.3

3,500m3,5

3,500RAZEM

mMontaż rury stalowej w izolacji PE o  śred. 32 mm
montowanego przy użyciu sprzętu ręcznego - do 75
pojazdów na godz.

KNR-W 2-19
0201-03
z.sz.2.5.
9905-01

18
d.1.3

6,500m6,5

6,500RAZEM

mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR 2-19
0219-01

19
d.1.3

16,800m16,8

16,800RAZEM

mDrut miedziany DY1,5KNR 5-08
0218-03

20
d.1.3

16,800m16,8

16,800RAZEM

kpl.Szafka gazowa-pomiarowa o wym. 155x120x40 cm
wolnostojąca

KNR-W 2-19
0215-02

21
d.1.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m3Podstawa pod skrzynkę gazową pomiarową  z betonuKNR 2-20
0101-02

22
d.1.3

1,200m31,2

1,200RAZEM

kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego
do gazomierza G-25N o średnicy przyłącza 50 mm w
szafce gazowej pomiarowej + belka przyłączeniowa

KNR-W 2-15
0309-05

23
d.1.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego
do gazomierza G-4N o średnicy przyłącza 25 mm w szafce
gazowej pomiarowej + belka przyłączeniowa

KNR-W 2-15
0309-02

24
d.1.3

1,000kpl.1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000RAZEM

kpl.Montaż przeniesionego gazomierza G-25N w szafce
gazowej pomiarowej

KNR-W 2-15
0315-03
anologia

25
d.1.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż gazomierza G-4N w szafce gazowej pomiarowejKNR-W 2-15
0315-03
analogia

26
d.1.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Kurki gazowe kulowe o śr. 50 mm o połączeniach
gwintowanych

KNR-W 2-15
0312-06

27
d.1.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Kurki gazowe kulowe o śr. 25 mm o połączeniach
gwintowanych

KNR-W 2-15
0312-03

28
d.1.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawór odcinający MAG-3 ZBk-50k DN 50KNR-W 2-15
0524-04

29
d.1.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

przej
.

Przejścia gazociągu przez ściany murowane grubości 3
cegły dla przyłączy o śr. nominalnej 32 mm w tulejach z rur
stalowych o śr. 80 mm

KNR-W 2-19
0216-09

30
d.1.3

1,000przej
.

1

1,000RAZEM

mDemontaż rurociągu gazowego stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 65 w gotowym wykopie

KNNR 8
0307-04

31
d.1.3

1,500m1,5

1,500RAZEM

kpl.Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy
domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej

KNR-W 2-19
0220-01

32
d.1.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mPróba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy
domowych

KNR-W 2-19
0220-02

33
d.1.3

26,800m26,80

26,800RAZEM

Odbudowa nawierzchni - KOD CPV 45200000-91.4

m2Pieszo-jesdni z kostki brukowej betonowej  na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6
0502-03
Mx0,3

34
d.1.4

4,800m24,8

4,800RAZEM

m2Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

KNNR 6
0503-02
Mx0,3

35
d.1.4

2,160m22,160

2,160RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
bez ław na podsypce piaskowej

KNNR 6
0401-01
Mx0,3

36
d.1.4

1,200m1,2

1,200RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA2

Roboty montażowe wew.instalacji gazowej - KOD CPV 45330000-92.1

mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNNR 4
0304-03

37
d.2.1

9,500m9,5

9,500RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
o śr. 25-32 mm

KNNR 8
0307-02

38
d.2.1

7,500m7,5

7,500RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
o śr. 40-50 mm

KNNR 8
0307-03

39
d.2.1

1,000m1

1,000RAZEM

sztDemontaż kurka gazowego o śr. 15-50 mm w instalacjiKNNR 8
0308-05

40
d.2.1

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDemontaż kurka gazowego o śr. 15-50 mm w instalacjiKNNR 8
0308-05

41
d.2.1

1,000szt1

1,000RAZEM

kpl.Demontaż gazomierza G-25N na ścianach lub we
wnękach o śr. 50 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki

KNNR 8
0312-05

z.sz.3.4.1.
9906

42
d.2.1

1,000kpl.1

mObmiar dodatkowy: długość rury

1,000m1

1,000RAZEMilość wymian
1,000RAZEMdługość rury

prob
.

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach
niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

KNNR 4
0307-04

43
d.2.1

1,000prob
.

1

1,000RAZEM

szt.Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm

KNR-W 4-01
0208-02

44
d.2.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w
stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm

KNR-W 4-01
0206-02

45
d.2.1

4,000szt.4

4,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
	Dział:Rozbiórka nawierzchni ulic - KOD CPV 45100000-8
	Pozycja: Rozebranie pieszo-jezdni z polbruku na podsypce cementowo-piaskowej
	4,0 * 1,2

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	1,8 * 1,2

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	1,2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	(4,8 * 0,08) + (2,16 + 0,05) + (1,2 * 0,06)


	Dział:Roboty ziemne - KOD CPV 45100000-8
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
	1,5 * 0,8 * 0,85
	(9,5 + 0,5) * 0,8 * 0,85

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	(4,0 + 1,8 + 2) * 0,8 * 0,85

	Pozycja: Podsypka z piasku o grubości 10 cm
	17,8 * 0,1 * 0,8

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV-podsypka-10cm, obsypka-40cm
	(17,8 * 0,8 * 0,60) - (3,14 * 0,02 * 0,02 * 17,8)

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi-przywóz ziemi na podsypkę i obsypke
	8,522

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi wywóz ziemi z wyporu
	(17,8 * 0,8 * 0,60) + (3,14 * 0,02 * 0,02 * 17,8)

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV
	(1,020 + 6,800 + 5,304) - 8,566


	Dział:Roboty montażowe-zew.instalacji gazowej - KOD CPV 45200000-9
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE-100 typ SDR11o śr.40x3,7 - do 75 pojazdów na godz.
	9,5

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE-100 typ SDR11o śr.40x3,7
	7,3

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa
	2

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
kształtka przejściowa PE/ STAL o średnicy 40/32
	2

	Pozycja: Rura osłonowa typu PE SDR 17,6 śr. nominalnej 110 mm
	6,5

	Pozycja: Montaż rury stalowej w izolacji PE o  śred. 65 mm montowanego przy użyciu sprzętu ręcznego - do 75 pojazdów na godz.
	3,5

	Pozycja: Montaż rury stalowej w izolacji PE o  śred. 32 mm montowanego przy użyciu sprzętu ręcznego - do 75 pojazdów na godz.
	6,5

	Pozycja: Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	16,8

	Pozycja: Drut miedziany DY1,5
	16,8

	Pozycja: Szafka gazowa-pomiarowa o wym. 155x120x40 cm wolnostojąca
	1

	Pozycja: Podstawa pod skrzynkę gazową pomiarową  z betonu
	1,2

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza G-25N o średnicy przyłącza 50 mm w szafce gazowej pomiarowej + belka przyłączeniowa
	1

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza G-4N o średnicy przyłącza 25 mm w szafce gazowej pomiarowej + belka przyłączeniowa
	1

	Pozycja: Montaż przeniesionego gazomierza G-25N w szafce gazowej pomiarowej
	1

	Pozycja: Montaż gazomierza G-4N w szafce gazowej pomiarowej
	1

	Pozycja: Kurki gazowe kulowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych
	2

	Pozycja: Kurki gazowe kulowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych
	2

	Pozycja: Zawór odcinający MAG-3 ZBk-50k DN 50
	1

	Pozycja: Przejścia gazociągu przez ściany murowane grubości 3 cegły dla przyłączy o śr. nominalnej 32 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 80 mm
	1

	Pozycja: Demontaż rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65 w gotowym wykopie
	1,5

	Pozycja: Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej
	1

	Pozycja: Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych
	26,80


	Dział:Odbudowa nawierzchni - KOD CPV 45200000-9
	Pozycja: Pieszo-jesdni z kostki brukowej betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	4,8

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	2,160

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej
	1,2


	Dział:WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
	Dział:Roboty montażowe wew.instalacji gazowej - KOD CPV 45330000-9
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	9,5

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm
	7,5

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
	1

	Pozycja: Demontaż kurka gazowego o śr. 15-50 mm w instalacji
	1

	Pozycja: Demontaż gazomierza G-25N na ścianach lub we wnękach o śr. 50 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki
	1
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: długość rury

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
	1

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
	1

	Pozycja: Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
	4





