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Podstrwy prawne opracowania

Przedmiar wykonano zgodnie z Rozpo|.ządz6ni6m Ministra |nfrasĘukfury z dnia 2 lvrfśnia 2004 t w sprac/ie szczegdov/€go zakrosu
i formy dokumentacji proje|6tv€j' sp€cyfikaqi i€ch ic ydl wykonania I odbio.! robót budoł,|anyc$ ofez prcgramu funkcjona|no-użyt.
kowego (Dz. U. z 2004 r. Nf 2o2, poz' 2072' z póżń. zrn.).

uwaga!
Umiośfcfona w przgdmisrze ko|umna .Podstałts. zariera loka|izacię szczogółov/ych opisów rob&, uzupe|niejących opisy umiesz.zo
n€ w ko|umni6 "o!is'.. |nfomacje zavlańe w kolumnio 'Podśtatł/a" w żadnym wypadku ni6 og.anicfają spoŚobu wyc€ny po€zc.egól-

- rrych robóL

,'



Prfeoomoownia v2

Naprawa działania przepompowni ścieków polega na:
'l. Wymianie istniejqcych pomp wraz z niezbędnym orurowaniem i instaIacjami e|ektrycznymi zna'idującymi
się na terenie inwestycji.
2. zamontowaniu separatora tłuszczu z osadnikiem. Wyceniając montaż separatora na|eŹy uwzg|ędnić po-
trzebę odwodnienia wykopu.
3. PodłączeniU wyjŚcia ścieków sanitarnych z budynku technicznego bezpośrednio do studni - pzepompowni
ściekóW.

UWAGA!!! Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra |nfrastruktury z dnia 18 mąa 2004 r. W sprawie okreś|enia
metod i podstaw sporządzania kosforysu inwestorskiego, ob|iczania pIanowanych kosztóW prac projekto-
wych oraz p|anowanych kosztów robót budow|anych określonych w programie funkcjona|no-użytkowym (Dz.
u,2oo4 |' Nr '130, poz. 1389) i z dnia 2 wŻeśnia 2004 r' w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robót budow|anych oraz programu funk-
cjona|no-użytkowego (Dz. U. z2004 r ' Nr 202, poz' 2072) w przedmiarze i kosaorysie zaprezentowano jedy-
nie roboty podstawowe. Roboty pomo cznicze,lj' ustawianie, przestawianie oraz czas pracy rusztowań, Wy-
wiezienie l uty|izacja odpadÓw na|eży uwzg|ędniÓ w pozycjach opisujących roboty podstawowe.
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PRZEDN,4IAR

Lp. Nr spec.
techn.

j .m .Opis iwyl iczeniaPodstawa Poszcz Razem

kol 2.000

Naprawa działąlla.pĘep9!!p9!!!j!9Ę!!!]]Ł na terenie schroniska ql? Bezdomnych zwierząt w Piotrkowie TIy!-
I 45232410.9 Wymiana pomp
1 sT01 KNR.W7. Pompy wirowe pofiome zb|okowane f napędem o masie do 0' 125 t '  kp|
d.1 07 0101 01 dostarczane w komo|etach (demontaż)

2 .o .3 .12 .
ana og a

2
RAZEM 2.000

2 ST01 KNR-W 7- Pornpa ratapialna Amarex NF 80-220/044U LG-1S5 (posadowienie na kpl
d.1 07 0101-01 poziomie +^ 3-5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne (2-

r.o.3.7. z. 5 szt.w 1 obiekcie)
o.3.8. z.o.
3 . 1 0
analogra

oor.1 kol 2.000
RAZEM

sT013
o . l

KNR 4-03 Sprawdzenie i pom ar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycrne-
1202.a1 go niskiego napięcia

poz.2

po-
miar.
po-

miar,
2,000

RAZEM 2.000
4 ST01 KNR 4-03
d.'1 1205-01

PieMszy pomiar Lrriem enia ochronnego lub roboczego

paz.2

po-
miar.
po- 2,000

miar.
RAZEM 2,000

5 ST01 KNR 4-03
d.1 1205-05

Pierwsfy pomiar skUteczności f erowania

poz.2

po'
miar.
po- 2,000

miar.
RAZEM 2,000

452324'|0.9 Pżvłacze kanaIifacji sanitarnej

30 cm z darnią z pŻerzutem

12'1

0125-02 +
KNR 2.01
0125-06

m2 12.O00
RAZEM 12,000

7
d .2

KNNR 1 Wykopy |iniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8.2'5 m' głębo-
0307-04 kości do 3,0 m z ręcznyrn Vvydobyc em urobku' w gruncie kat' |||.|V

oo2.6',2.7

sT01 m3

m3 32.400
RAZEM 32,400

KNNR 1 Pełneumocnien]epa|amisza|unkowyrnista|owymi (wypraskami)'
0313.01 wĘz z |ozbió|ką' ścian llykopów szerokości do 1 m ' głębokości do

3,0 m, w gruncie suchym kat. l lv
12'3',2

I ST01
d .2

m2

m2

72.040
RPfEM 72,000

9 sT01 KNNR 11 Wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich m3
d'2 0501-04 pŻesianlem

Doz.6*0.1 m3 1.200
RAZEM 1 ,200

KNNR 4 Montaż kanałóW z rur typu PVc łączonych na wclsk, o średn cy 160
1308-02 mm

1 2

10 sT01
d.2

m

m 12.000
RAZEM 12 .000

11 sT01 KNNR 11 Wykonanie podłozy i obsypki f kruszyw natura|nych z wykopu z ich m3
d'2 0501.04 przeŚianlem

002.6"0.1 m3 1.200
RAZEM 1 ,200

12  STO1  KNNR 11
d.2 0406-0102

Montaż studzienek kana|jzacyjnych f gotowych e|ementóW z tworzylv
sztucznych fi
315 mm igłęb.2 rn (kineta przepływowa fi 160 mm)
1

suo-
nta

stud-
nla

1,000

RAZEM 1 .000

m3

13 sT01 KNNR 1 Zasyp}^,an e wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0'8-2,5 m, m3
d'2 0318-03 głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. l .||| '  z zagęszczeniem ręcznym

oaz.6',2.3 27.600
RAZEM 27,600

m3

m3

14 ST01
d .2

KNR 2-01 Zageszcfenie nasypóW 2agęszczarkami' GrUnt sypki kategori i  l-I||
0236-03

Poz.13 27.600
RAZEM 27,600
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PRZEDI\,4IAR

Podstawa Opis i wyliczenia i .m.

1 5
d.2

sT01 KNR 2-01
0505-01

P|antowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat- ||-l||

ooz-6

m 2

m2 12.000
RAZEM 12.000

3 45232410-9 SeDarator
1 6
d .3

sTo l KNR 2.01 Ręczne usunięcie Warstwy fiemi urodfajnej (humusu) o grubości do
0125-02 + 30 crn z darnią z przerzutem
KNR 2.01
0125-06

2.s'.2.5 m2
RAZEM 6.250

1 7
d.3

sTol KNNR 1
0202-08 +
KNNR 1
O2O8-O2 z.
s2 .2 .1 .1 .
9906-04/02

Roboty z.emne wykonywane koparkami podsjęb.ernymi o poj.Mki 0.
60 m3 w gr.kat. l l l - lV z transp.urobku na odl.do I km sam.
samowyład' - praca W qruncie ob|epiającym

oof., l6ł5

mJ

m3 31.250
RAZEM 31.250

1 B
d.3

sT01 KNNR 1
0315-04

lJmocnienie pa|ami sza|unkowymi stalowymi wraz z rozbiód<ą poje-
dynczych ścian wykopóW pod komory
2.5"4',5 m 2 50,000

RAZEM 50,000
1 9
d .3

sT01 KNR 2.01
0607-02

Igłofl|try o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrcdnio bez obsyp-
ki na głębok'do 6 m
1 2

szt.

szt. 12.000
RAZEM 12 .000

20 sT01
d.3

KNR 19-01 Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu
0107-07

1

kpl.

kol. 1.000
RAZEM 1 .000

2 l
d.3

sTo1 KNR 19-01 Pompowanie wody r wykopu
0107-08

36

m-g

m-o 36.000
RAZEM 36,

22
d.3

STOI KNNR 11
0405-07 +
KNNR 1 I
0405-08

lv|ontaż separatora tłuszczów z osadnikiem PST-H 7/700 fi 1800 mm'
W gotowych wykopach o głębokości 5 m

1

sluo-
nia

sluo-
nia

1,000

RAZEM 1.O()O
23
d.3

sT01 analiza in-
dwidualna

|vlontaż podesty f kratek Vema nad dnem osadnika

1

kpl.

kDl. 1.000
RAZEM 1 .000

d,3
sTo1 K N N R ' 1

0318-03
analogra

Zasypyvvanie wykopÓw o ścjanach pionowych, szerokości 0,8.2'5 m,
głębokości do 3,0 m' w gruncie kat' |-||l, z zagęsfczeniem ręcznym
dowiezionym piaskiem
ÓÓz'17.3,14* 1'a* 1.al4* 5

m l

m3 18 .533
RAZEM 18 .533

25
d .3

sT01 KNR 2.01
0236-03

Zagęszczenie nasypÓw zagęszczarkami. Grunt sypki kategori. |.|||

ooz.24

m3

m3 18 .533
RAZEM 18.533

26
d .3

STO'1 KNR 2-01
0505-01

P|antowanie ręczne pow.eŻ chni gruntu rodzjmego. Grunt kat. IF||

oof.16

m2

m2 6.250
RAZEM 6.250
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