PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY - Dział 6
INWESTYCJA:
Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie
-trakcja szynowa
Zadanie I:
Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo
Adres budowy:
województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Olsztyn
Rodzaj robót:
branża konstrukcyjna - Mury oporowe
INWESTOR:
Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II1,10 -101 Olsztyn

DATA OPRACOWANIA: grudzień 2017 roku
Jednostka
Lp.

Kod CPV
2

L

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

2.

Aj 45233000-6

JLAJ

6.1.1.1
6.1.1.1

TH

D.01.02.04.
Rozbiórka elementów dróg
D.01.02.04.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa
D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.04.02
D.04.04.02
D.04.04.02
D.0S.00.00.
D.05.03.23.
D.05.03.23.

6-4.I
6.4.1.1
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.1.3
6.4.1.4
6.4.1.5

6.5.I
6.5.1.

6.5.1.1
6.6.I
6.6.1.
6.6.1.1

6.6.1.2
6.6.2.|
6.6.2.1

6.6.3.1
6.6.3.1

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

A

e

L

8

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

6.2.1.

6.3.1.1

Wartość*

M U R Y O POROWE

6.2.1.1
6.2.1.21
6.3.1
6.3.1.1

Cena*

m2

253.4I

14,641

m2
m2

253.4I
48,391

20.29I
35.141

m2

253,4

70,89

m3

158,00

146,40

szt

4

244,00

976,00

szt

1

12 200,00

12 200,00

szt

1

3 050,00

3 050,00

m2

110,75

29,28

m2

250,07

169,58

m3

6210,19

31,11

m3

404,04

109,92

m3

3148

77,96

m2

2297,12

574,39

1 319 442,76

m2

409,12

902,74

369 328,99

m2

1638

175,51

287 485,38

M

15681,561

m3

351,6|

m3

28,09l

UL
szt

3 709,78l

Podudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie___________________________________
Wykonanie podbudowy z KŁSM gr 15cm
Wykonanie podbudowy z KŁSM gr 30m
NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnia z kostkie betonowej gr 8cm na podsypce cementowo
piaskowej ar 3cm____________________________________________
M.01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.03. Rozbiórka obiektów inżynierskich
M.01.01.03.
Rozebranie konstrukcji muru wraz z załadowaniem i wywozem na
Ilegalne składowisko odpadów________________________________
M. 01.01.03. Rozebranie naświetlacza piwnicznego wraz z odtworzenie po
zakończeniu robót______________________________________
M.01.01.03.
Rozebranie czerpni powietrza wraz z odtworzenie w nowej
lokalizacji po zakończeniu robót________________________
M.01.01.03.
Rozebranie wiaty rowerowej wraz z ponownum montażem po
zakończeniu robót______________________________________
M.01.01.03. Rozebranie schodów wraz z załadowaniem i wywozem na legalne
składowisko odpadów_______________________________________
M.05.00.00 NAWIERZCHNIE

5 141,491
1 700,421

17 963,53

23 131,20

3 242,76

M.05.03.27 Nawierzchnio - izolacja z żywic epoksydowo poliuretanowych_____________________________

M.05.03.27 Przygotowanie powierzchni i wykonanie nawierzchnio - izolacja z
lżvwic epoksydowo - poliuretanowych na oczepach murów______

42 406,87

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez
umocnienia_______________________________________
M.11.01.01. Wykonanie wykopów pod fundamenty i wraz z wywozem urobku na
legalne składowisko odpadowi ieao utylizacja____________________
M.11.01.01. Wykonanie wymiany gruntów gł. 1m na pospółkę wraz z
zagęszczeniem____________________________________
M.11.01.04. [Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
M.11.01.04. Zakup i dowóz gruntu piaszczystego wraz z zasypaniem wykopów i
zagęszczeniem______________________________________________
M.11.04.01. [Wykonanie ścianki szczelnej z profili korytkowych

193 199,01

44 412,08

245 418,08

M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości i wskaźniku
wytrzymałości wg projektu, pogrążanej za pomocą urządzeń
niskouHarnwygh- śr.ianka trannna________________________________

6.6.3.2

M.11.04.01. Wykonanie stalowej ścianki szczelnej o wysokości i wskaźniku
wytrzymałości wg projektu, pogrążanej za pomocą urządzeń
ni^knnriarnwvr.h- Arianka trarnna________________________________

6.6.3.3

M.11.04.01. Wykonanie tymczasowej stalowej ścianki szczelnej o wysokości i
wskaźniku wytrzymałości wg projektu, pogrążanej za pomocą

6.7.|
6.7.1.1
6.7.1.1
6.8.1
6.8.1.1
6.8.1.1

6.8.2.1
6.8.2.1

6.8.3T1
6.8.3.1
6.8.4.I
6.8.4.1

M.12.00-00.
M.12.01.02.
M.12.01.02.
M.13.00.00.
M.13.01.12.
M.13.01.12.
M.13.02.01.
M.13.02.01
M.13.03.01.
M.13.03.01
M.13.03.02.
M.13.03.02.

ureadzeń niskotidarowvr.h___________________________________________

[zbrojenie

Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN
BETON
Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Betonowanie i deskowanie murów oporowych
Beton podkładowy i ochronny
Beton podkładowy C12/15 pod mury oporowe
Polimerobetonowe deski gzymsowe
Zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych
Prefabrykaty typu L
Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych]
|tvp "L" h=3.8m

4.90|

76 839.64I

1 104,341

388 285,94

455,061

12 782,641

464,05!

296.40|

137 544,42|

5

2 695,16
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Jednostka
Lp.

Kod CPV

Ł

6J 45233000-6

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

3

6.8.4.2

M U RY O POROWE
M.13.03.02. I Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych

6.8.4.3

typ "L" h=3.55m____________
__________________________
M.13.03.02. Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych

6.8.4.4
6.8.4.5
6.8.4.6
6.8.4.7
6.8.4.8
6.8.4.9
6.8.4.10
6.8.4.11
6.8.4.12
6.9.I
6.9.1.1
6.9.1.1

6.9.2.1

6.9.2.1
6.9.2.2
6.10.1
6.10.1.1
6.10.1.1
6.11.1
6.11.1.1
6.11.1.1
6.11.2.1

6.11.2.1

typ "L" h=3.3m
Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych
typ ML" h=3.05m
M.13.03.02. Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych
ltvp "L" h=2 8m______________
__________________________
M.13.03.02. Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych
ltvp "L" h=2.55m____________
__________________________
M.13.03.02. Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych!
Ityp "L" h=2 3m_______________ _______________________________
M.13.03.02. |Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych
Itvp "L" h=2 05m____________
__________________________
M.13.03.02. [Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych
Itvp "L" h=1.8m______________
__________________________
M.13.03.02. ^akup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych
M.13.03.02.

typ "L" h=155m____________
__________________________
M.13.03.02. |Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych
typ "L" - narożnych___________________________________________ I
M.13.03.02.
Zakup, dostarczenie i montaż prefabrykowanych murów oporowych
tvo "L" - zmiennej wysokości dla schodów nr 3___________________
M.15.00.00. IZOLACJE
M.15.01.02.
Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych
M.15.01.02. Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni pionowych i
poziomych podpór oraz murów wysokoelastyczną powłoką wraz z
nr7vnntnwanipm nnwipr7r.hni_________________________________
M.15.01.03
Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
M.15.01.03 Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych do 2,5m
środkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolności
nnkrvwania rvs______________________________________________
M.15.01.03 Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti do 2,5m od poziomu terenu

6.12Ź1
6.12.1,1

6.12.1.1
6.12.1.21
6.12.1.31
6.12.2.1
6.12.2.1

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

Ł

Ł

L

Ł

szt

53

2 397,48

127 066,44

szt

52

2 090,25

108 693,00

szt

8

1 802,12

14 416,96

szt

7

1 671,58

11 701,06

szt

29

1 566,66

45 433,14

szt

33

1 501,19

49 539,27

szt

15

1 286,06

19 290,90

szt

6

1 250,68

7 504,08

szt

5

1 110,38

5 551,90

szt

3

3 604,67

10 814,01

szt

13

3 920,04

50 960,52

m2

1222,41

59,05

72 183,31

m2

977,9

107,85

105 466,52

m2

977,9

42,70

UL

85,1

219,601

m

180,4

734,07

m

291,67

902,80

kg

847

19,52

m2

225,751

JU
JU

46,61
75,8|

85,401
97,06l

41 756,33

M-18.00.00. DYLATACJA
M-18.01.06.
M-18.01.06.
M.19.00.00.
M.19.01.03.
M.19.01.03.

|Szczeliny dylatacyjne

Wykonanie dylatacji
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Bariery energochłonne na obiektach
Zakup, dostarczenie i montaż barieroporęczy (wraz z kotwami),
[zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe
M.19.01.04. Balustrady

18 687,96|

132 426,23

M.19.01.04. Zakup, dostarczenie i montaż balustrady na murach (wraz z
kotwami), zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie
nnninwa_______________________________________________

6.11.2.2

Cena*

M.19.01.04. Zakup, dostarczenie i montaż balustrady na schodach (wraz z
kotwami), zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie
nnninwa________________________________________________
M.20.00.00. IINNE ROBOTY MOSTOWE
IVI.20.01.06.1 Umocnienie skarp w rejonie obiektów
M.20.01.06.
Wykonanie umocnienia skarpy
M.20.01.06. IZakup. dostarczenie oraz montaż obrzeży betonowych
M.20.01.06. IZakup, dostarczenie oraz montaż korytka betonowego
M.20.01.07. lOkładziny kamienne
M.20.01.07. Wykonanie okładzin kamiennych na schodach

263 319,68

16 533,44

19 279,051
4 523,97|
5 223,38|

68,91

62,381
512,631
m2
OGOLENI WARTOŚĆ ROBOT NETTO:

31 977,861

4 364 085,80]

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać z dokładnością do jednego grosza.
** Ceny jednostkowe robót uwzględniają wszelkie roboty towarzyszące i materiały potrzebne do wykonania robót, wynikające z dokumentacji projektowej, SST, obowiązujących
przepisów, norm oraz zasad wiedzy technicznej.
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PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY - Dział 7
INWESTYCJA:
Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie
- trakcja szynowa
Zadanie I:
Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo
Adres budowy:
województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Olsztyn
Rodzaj robót:
branża sanitarna - kanalizacja deszczowa
INWESTOR:
Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II1,10 -101 Olsztyn

DATA OPRACOWANIA: grudzień 2017 roku

Lp-

Kod CPV
2

1

Numer
Specyfikacji
Technicznej

7.1.

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5
7.1.6

7.1.7

Nazwa

4

5

3

7 45232130-2 S-03.00.00

7.1.1

Jednostka
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Cena*

Wartość*

Ilość

PLN

PLN

6

7

8

KANALIZACJA DESZCZOWA
Kanalizacja deszczowa

S-03.01.01
S-02.01.01

Montaż kanału deszczowego DN1000 GRP przeciskowego
metoda mikrotunelinau. kamerowanie kanału_____________
S-03.01.01
Montaż kanału deszczowego DN1000 GRP w wykopach
S-02.01.01
umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i
dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,

m

368

m

309

m

567

m

585

m

12 130,51

4 464 027,68

3 081,99

952 334,91

2 403,14

1 362 580,38

1 062,69

621 673,65

237

5 626,21

1 333 411,77

m

510

924,00

471 240,00

m

919

720,74

662 360,06

m

3200

624,01

1 996 832,00

m

329

518,04

170 435,16

m

2928

372,37

1 090 299,36

m

1019

306,61

312 435,59

m

755

277,18

209 270,90

m

386

1 098,00

423 828,00

szt

1

46 848,00

46 848,00

szt

4

32 208,00

128 832,00

szt

8

19 764,00

158 112,00

pwpnti ialnp odwnHnipnifi wvknnn i kamprnwanifi kanału______

S-03.01.01
Montaż kanału deszczowego DN800 GRP w wykopach
S-02.01.01
umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i
dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
pwpnti iplnp ndwncinipnip wvknnn i kamprnwanip kanału______

S-03.01.01
Montaż kanału deszczowego D630 PP w wykopach
S-02.01.01
umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i
dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
pwpntuplnp odwoHnipnip wvknnn i kamprnwanip kanału

S-03.01.01
Montaż kanału deszczowego DN500 GRP przeciskowego
S-02.01.01
metoda mikrotunelinau. kamerowanie kanału
S-03.01.01
Montaż kanału deszczowego D500 PP w wykopach
S-02.01.01
umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i
dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
tawpntnalnp nHwnHnipnip wwknnn i bmprnmanip kanału______

S-03.01.01
Montaż kanału deszczowego D400 PP w wykopach
S-02.01.01
umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i
dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
pwpnti iplnp nHwnHnipnip wvknnn i kamprnwanip kanału______

7.1.8

7.1.9

S-03.01.01
Montaż kanału deszczowego D315 PP w wykopach
S-02.01.01
umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i
dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
f*wpntualnp nHworlnipnip wvknnn i kamprnwanip kanału______

S-03.01.01
Montaż kanału deszczowego D250 PP w wykopach
S-02.01.01
umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i
dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
pwpntualnp nrlwnrinipnip wvknnn i kamprnwanip kanału______

7.1.10

7.1.11

S-03.01.01
S-02.01.01

Montaż kanału deszczowego D200 PP w wykopach
umocnionych, wywóz urobku na legalne składowisko, zakup i
dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
pwpntualnp nHwndnipnip wvknnn i kamprnwanip kanału______

S-03.01.01
Montaż rur D160 PP z kształtkami w wykopach umocnionych,
S-02.01.01 wywóz urobku na legalne skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do
podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne
ndwnrinifinip wvknnn________________________________________________

7.1.12

S-03.01.01
S-02.01.01

Montaż rur D110 PP z kształtkami w wykopach umocnionych,
wywóz urobku na legalne skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do
podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne
nHwnHnipnip wvknnn_________________________________________________ _

7.1.13
7.1.14

7.1.15

7.1.16

S-03.01.01
S-03.01.01
S-02.01.01

S-03.01.01
S-02.01.01

Montaż odwodnienia liniowego monolitycznego z polimerobetonu
o szer. 200mm______________________________________________
Montaż studni rewizyjnej betonowej DN5000 o gł. 7,70 m ze
spocznikiem i kominem włazowym DN1200 o wysokości 2,3m, w
wykopie umocnionym, wywóz urobku na legalne skałdowisko,
zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
ewentualne odwodnienie wykopu______________________________
Montaż studni rewizyjnej betonowej DN3000 w wykopie

umocnionym, wywóz urobku na legalne skałdowisko, zakup i
dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
ewentualne odwodnienie wykopu______________________________
S-03.01.01
Montaż studni rewizyjnej betonowej DN2500 w wykopie
S-02.01.01 umocnionym, wywóz urobku na legalne skałdowisko, zakup i
dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
ewentualne odwodnienie wykopu
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Lp.

Kod CPV

1

2

Numer
Specyfikacji
Technicznej

7.1.18

7.1.19

7.1.20

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
4

3

7 45232130-2 S-03.00.00

7.1.17

Jednostka

Cena*

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

KANALIZACJA DESZCZOWA

S-03.01.01
Montaż studni rewizyjnej betonowej DN2500 z osadnikiem 0,5 m
S-02.01.01
w wykopie umocnionym, wywóz urobku na legalne skałdowisko,
zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
ewentualne odwodnienie wykopu______________________________
S-03.01.01 Montaż studni rewizyjnej betonowej DN2000 z pierścieniem
S-02.01.01 odciążającym w wykopie umocnionym, wywóz urobku na legalne
skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i
zasypania wykopów, ewentualne odwodnienie wykopu__________
S-03.01.01 Montaż studni rewizyjnej betonowej DN2000 z osadnikiem 0,5 m
S-02.01.01 z pierścieniem odciążającym w wykopie umocnionym, wywóz
urobku na legalne skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do
podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne

szt

2

szt

19 032,00

38 064,00

20

13 908,00

278 160,00

szt

8

13 176,00

105 408,00

szt

36

10 248,00

368 928,00

szt

39

9 516,00

371 124,00

szt

99

7 027,20

695 692,80

szt

26

6 588,00

171 288,00

szt

14

5 563,20

77 884,80

szt

11

5 270,40

57 974,40

szt

18

4 099,20

73 785,60

szt

46

3 220,80

148 156,80

szt

330

2 196,00

724 680,00

szt

48

2 781,60
878,40|

133 516,80

nH\A/nHnig>nio w\/knni

S-03.01.01 Montaż studni rewizyjnej betonowej DN1500 z pierścieniem
S-02.01.01 odciążającym w wykopie umocnionym, wywóz urobku na legalne
skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i
7asvnania wykonów pwpntualnp nriwnrinipnip wvknnu____________

7.1.21

S-03.01.01 Montaż studni rewizyjnej betonowej DN1500 z osadnikiem 0,5 m
S-02.01.01 z pierścieniem odciążającym w wykopie umocnionym, wywóz
urobku na legalne skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do
podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne

7.1.22

r-iHvA/ruHnionig* wwlcnm i

S-03.01.01 Montaż studni rewizyjnej betonowej DN1200 z pierścieniem
S-02.01.01 odciążającym w wykopie umocnionym, wywóz urobku na legalne
skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i

7.1.23

7.1.24

7a*=svnania wvknnnw pwpntnalnp nrtwnrlnipnip wvknnu

S-03.01.01
Montaż studni rewizyjnej betonowej DN1200 z osadnikiem 0,5 m
S-02.01.01 z pierścieniem odciążającym w wykopie umocnionym, wywóz
urobku na legalne skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do
podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne
nHwnHnipnip

kaa/W nrti

S-03.01.01
Montaż studni rewizyjnej betonowej DN1000 z matą sorbentową,
S-02.01.01
z pierścieniem odciążającym w wykopie umocnionym, wywóz
urobku na legalne skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do
podsypki, obsypki i zasypania wykopów, ewentualne

7.1.25

7.1.26

nH\A/rtHnipnip \AA/knrm________________________________________________

S-03.01.01
Montaż studni rewizyjnej betonowej DN1000 z pierścieniem
S-02.01.01
odciążającym w wykopie umocnionym, wywóz urobku na legalne
skałdowisko, zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i
zasypania wvknnnw pwpntnalnp nriwnrinipnip wvknnu____________

S-03.01.01
Studzienka DN600 mm z PP z pierścieniem odciążającym w
S-02.01.01
wykopie umocnionym, wywóz urobku na legalne skałdowisko,
zakup i dowóz gruntu do podsypki, obsypki i zasypania wykopów,
pwpnti lalnp nriwnrinipnip wyknnt i__________________________ __________

7.1.27
7.1.28
7.1.29
7,1.301
7.1.31
7.1.321
7.1.331
7.1.34

S-03.01.01
S-02.01.01
S-03.01.01
S-02.01.01

Studzienka drenażowa D425 mm z PP z pierścieniem
odciążającym w gotowym wykopie__________________
Studzienki ściekowe, betonowe, DN 500 mm z wpustem
żeliwnym kl. D400 w gotowym wykopie________________
S-03.01.01 [Studzienki ściekowe, betonowe, DN 500 mm z wpustem
S-02.01.01
żeliwnym kl. F900 w gotowym wykopie_____________ __
S-03.01.01 I Włazy kanałowe ażurowe
S-03.01.01
Skrzynka odpływowa z odwodnienia liniowego torowiska z
kręgiem pośrednim w gotowym wykopie_________________
S-03.01.01
Kaskada zewnętrzna D315 PP
S-03.01.01
Kaskada zewnętrzna D200 PP
S-03.01.01
Montaż rur osłonowych DN1200 GRP na projektowanych
kanałach____________________________________________

7.1.35

S-03.01.01 Montaż rur osłonowych DN1000 GRP na projektowanych

7.1.361

S-03.01.01
S-03.01.01
S-03.01.01
S-03.01.01
S-03.01.01
S-03.01.01
M.11.04.01
S.02.00.00
S.02.00.00

7.1.371
7,1.381
7.1.391
7,1.401
7.1.41
7,1.421
7.1.431
7.1.44
7.1.45
7.1.461
7.1.471
7.1,481

kpi
kpi

UL

55

951,60

JłJ

439,201
366,00|

m

53]

m

23

15 811,201
52 338,00
3 513,601
19 398,00|
50 915,33

2 213,71

kanałach____________________________________________

m

18

1 748,02

31 464,36

Montaż rur osłonowych DN800 GRP na projektowanych kanałach
Montaż rur osłonowych DN700 GRP na projektowanych kanałach
Montaż rur osłonowych DN700 GRP na istniejącym kanale
Montaż rur osłonowych DN600 GRP na projektowanych kanałach
Montaż rur osłonowych DN500 GRP na projektowanych kanałach
Montaż rur osłonowych D315 PP na projektowanych kanałach
Ścianka szczelna z grodzic typu AZ z rozparciem

m
m

361

1 354,051

48 745,80|

JE
JE
JE
JE

Uszczelnienie gruntu w dnie i na zewnątrz komór - iet-grouting
Wymiana gruntu - posadowienie kanału na ławie żwirowo
S.02.00.00 Itawa żwirowo-piaskowa gr. 30 cm pod projektowane studnie
I oznaczone w projekcie___________________________________
Odtworzenie istniejącej nawierzchni
Istniejące kanały DN200-DN300 do wymiany
Modernizacja istniejących studzienek kanalizacji deszczowej
Likwidacja (demontaż) kanalizacji deszczowej DN 600 - 1000
mm wraz ze studzienkami________________________________
Likwidacja (demontaż) kanalizacji deszczowej DN 500 - 200 mm
Iwraz ze studzienkami________________________________________

7.1.49

S-03.01.01
S-03.01.01
S-03.01.01

7.1.50

S-03.01.01

7.2.121
7.2.131

S-03.01.01
Istniejące kanały DN200-DN300 do wymiany
S-03.01.01 Modernizacja istniejących studzienek kanalizacji deszczowej

301

371,371

40261
859|

270,841
732,001

m3

642

1 024,80|

m2

46

263,52

m2

131221
150]

102,481
805,201

95|

657 921,60|
12 121,92

2 928,001

146,40

236 143,20

m

1613

m

3452

73,20

252 686,40

JE

28

805,201

22 545,60|

szt

I6|

2 928,00117 568,00

22 895 140,88

--------------- ~ Z
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527]65|
527,651
313,00|
760,14|
782.37I
401,841
788,OOl

1 344 742,561
120 780,001
278 160,001

OGOŁEM WARTOŚĆ ROBOT NETTO:!

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać z dokładnością do jednego grosza.

11
11
19
207
111
1 090
628

1 280,85|
1 280,85|
965,65|
854,981

m2
m2

JE
szt

I

9^
9^
20l
2431

NIP 727-012-68-90 REGOM 470615826

aft

rTrTuW URENT

Lp.

1

Kod CPV
2

Numer
Specyfikacji
Technicznej
3

7| 45232130-2 S-03.00.00

Jednostka
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

4

Cena*

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

KANALIZACJA DESZCZOWA

** Ceny jednostkowe robót uwzględniają wszelkie roboty towarzyszące i materiały potrzebne do wykonania robót, wynikające z dokumentacji projektowej, SST,
obowiązujących przepisów, norm oraz zasad wiedzy technicznej.
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ENT

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY - Dział 8
INWESTYCJA:
Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie
- trakcja szynowa
Zadanie I:
Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo
Adres budowy:
województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Olsztyn
Rodzaj robót:
branża sanitarna - sieć wodociągowa
INWESTOR:
Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II1,10 -101 Olsztyn

DATA OPRACOWANIA: grudzień 2017 roku
Jednostka
Lp.

Kod CPV

i

2

8

45231
8.1.

8.1.1

Numer
Specyfikacji
Technicznej
3

8.1.3

Wartość*

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

A

Ł

e

L

8

m

42,5

m

S-03.00.00
SIEC WODOCIĄGOWA
S-03.00.00
Wodociągi
wykonanie
w wykopie
S-02.01.01
S-03.00.00

Wodociągi DN 600 mm z rur z żeliwa sferoidalnego z powloką TT
PE wraz z zabezpieczeniem ziączy w rękawie termokurczliwym,
rnhnty ziemne w wykonach nmncninnvnh______________________
S-03.00.00
Wodociągi DN 500 mm z rur z żeliwa sferiodalnego z powłoką TT
S-02.01.01 PE wraz z zabezpieczeniem złączy rękawem termokurczliwym,

S-02.01.01
8.1.2

Cena*

S-03.00.00

S-02.01.01

6 522,28

277 196,90

1379,2

3 172,55

4 375 580,96

m

431,4

2 831,40

1 221 465,96

m

186,6

1 731,08

323 019,53

m

605,6

1 142,02

691 607,31

m

1001,6

1 039,68

1 041 343,49

m

39,8

1 109,35

44 152,13

m

41,2

5 811,80

239 446,16

m

61,90

2 535,77

156 964,16

m

301,1

2 031,73

611 753,90

m

833,2

1 455,96

1 213 105,87

m

88,0

826,05

72 692,40

m

7,5

942,13

7 065,98

m

46,5

442,12

20 558,58

401,82

2 210,01

rnhnty zinmnp w wykonach i imnrninnyrh___________________________

Wodociągi DN 400 mm z rur z żeliwa sferoidalnego z powłoką TT
PE wraz z zabezpieczeniem złączy rękawem termokurczliwym,
rnhnty ziemne w wykonach i imnrninnyrh___________________________

8.1.4

S-03.00.00 Wodociągi DN 300 mm z rur z żeliwa sferoidalnego z powłoką TT
S-02.01.01 PE wraz z zabezpieczeniem złączy rękawem termokurczliwym,
rnhnty ziemne w wykonach i imnrninnyrh___________________________

8.1.5

8.1.6

8.1.7

S-03.00.00 Wodociągi DN 200 mm z rur z żeliwa sferoidalnego z powłoką TT
S-02.01.01 PE wraz z zabezpieczeniem złączy rękawem termokurczliwym,
rnhnty zipmna w wyknnarh i imnr.ninnyr.h___________________________

S-03.00.00 Wodociągi DN 150 mm z rur z żeliwa sferoidalnego z powłoką TT
S-02.01.01 PE wraz z zabezpieczeniem złączy rękawem termokurczliwym,
S-03.00.00

S-02.01.01
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12
8.1.13
8.1.14
8.1.15
8.1.16
8.1.17
8.1.18

S-03.00.00

8.2.1

Wodociągi DN 600 mm z rur z żeliwa sferoidalnego, roboty

Montaż wodociągu DN400mm z rur z żeliwa sferoidalnego,
S-02.01.01 roboty ziemne w wykopach umocnionych________________
S-03.00.00 Wodociągi DN 350 mm z rur z żeliwa sferoidalnego, roboty
S-02.01.01 ziemne w wykopach umocnionych_______________________
S-03.00.00 Wodociągi DN 300 mm z rur z żeliwa sferoidalnego, roboty
S-02.01.01 ziemne w wykopach umocnionych_______________________
S-03.00.00
Wodociągi DN 150 mm z rurzżeliwa sferoidalnego, roboty
S-02.01.01 ziemne w wykopach umocnionych_______________________
S-03.00.00
Wodociągi DN 100 mm z rurzżeliwa sferoidalnego, roboty
S-02.01.01 ziemne w wykopach umocnionych_______________________
S-03.00.00
Wodociągi D 160 mm z rur z PE, roboty ziemne w wykopach
S-02.01.01 umocnionych____________________________________________
S-03.00.00
Wodociągi D 140 mm z rur z PE, roboty ziemne w wykopach
S-02.01.01 umocnionych____________________________________________

S-03.00.00
S-02.01.01
S-03.00.00
S-02.01.01
S-03.00.00
S-03.00.00
S-03.00.00

S-02.01.01
8.2.

rnhnty zipmnp w wyknnarh i imnrninnyrh________________________

S-03.00.00

S-02.01.01
8.1.20

Wodociągi DN 100 mm z rur z żeliwa sferoidalnego z powłoką TT
PE wraz z zabezpieczeniem złączy rękawem termokurczliwym,

S-02.01.01 ziemne w wykopach umocnionych_______________________

S-02.01.01
8.1.19

roboty 7ifimnfi w wvkonac.h umocnionych

S-03.00.00
S-03.00.00

m

5,5

Wodociągi D 110 mm z rur z PE, roboty ziemne w wykopach
umocnionych____________________________________________

m

137,1

271,65

37 243,22

Wodociągi D 90 mm z rur z PE, roboty ziemne w wykopach
umocnionych__________________________________________

m

48,9

257,62

12 597,62

Wodociągi D 63 mm z rur z PE, roboty ziemne w wykopach
umocnionych__________________________________________

m

21,1

212,80

4 490,08

Wodociągi D 50 mm z rur z PE, roboty ziemne w wykopach
umocnionych__________________________________________

m

7,9

269,30

2 127,47

Wodociągi D 40 mm z rur z PE, roboty ziemne w wykopach
umocnionych__________________________________________

m

8,9

209,00

1 860,10

m

23,00

3 660,00

84 180,00

m

13,00

819,24

10 650,12

m

51,00

407,97

20 806,47

m

42,00

339,15

14 244,30

m

40,00

298,17

Rury osłonowe na projektowanym wodociągu
Rura osłonowa D 900 mm z rur z PE dwudzielną montowaną na
istniejącym wodociągu DN 600 mm poprzez spawanie

pkstnizvinp___________________________________________________________

8.2.2

8.2.3
8.2.4
8.2.5

S-03.00.00

Rury osłonowe D 900 mm z rur z PP na projektowanym
wodociągu DN 600 mm_____________________________
S-03.00.00 Rury osłonowe D 600mm PP na projektowanym wodociągu DN
400mm____________________________________________________
S-03.00.00 Rury osłonowe D500mm PP na projektowanym wodociągu DN
300mm___________________________________________________
S-03.00.00 Rury osłonowe D400mm PP na projektowanym wodociągu DN
700mm___________________________________________________

,

11 926,80
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ni r
1/

y\

ii RENT

Jednostka
Lp.

Kod CPV

i

2
45231

8

Numer
Specyfikacji
Technicznej
3
S-03.00.00

8.2.6

S-03.00.00

8.2.7

S-03.00.00

8.2.8

S-03.00.00

8.2.9

S-03.00.00

8.2.10

S-03.00.00

8.2.11

S-03.00.00

8.3.I

S-03.00.00

8.3.1
8.4.
8.4.1
8.5.
8.5.1

S-03.00.00
S-03.00.00
S-03.00.00
S-03.00.00
S-03.00.00

8.6.
8.6.1

S-03.00.00
S-03.00.00

8.7.
8.7.1
8.7.21
8.8.

S-03.00.00
S-03.00.00
S-03.00.00
S-03.00.00

8.8.1

S-03.00.00

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Cena*

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

Z

8

Rury osłonowe D 300 mm z rur z PP na projektowanym
wodociągu PN 150 mm_____________________________
Rury osłonowe D 200 mm z rur z PP na projektowanym
wodociągu D 160 mm_________________^______________

m

51,00

270,78

m

12,00

241,44

Rury osłonowe D 200 mm z rur z PP na istniejącym wodociągu

m

9,00

241,44

m

19,00

241,44

m

10,00

146,40

m

10,00

146,40

m

10,40

542,751

m

65,70

568,78|

kpi

6

kpi

2

kpi
kpi

30
3

m

6 770,00

SIEC WODOCIĄGOWA

D140 mm_________________________________________________
Rury osłonowe D 200 mm z rur z PP na projektowanym
Iwodociaou D 110 mm_______________________________
Rury osłonowe D 110 mm z rur z PP na projektowanym
Iwodociaou D63 mm_________________________________
Rury osłonowe D 160 mm z rur z PP na istniejącym wodociągu
D90 mm__________________________________________________
Rura kanalizacyjna D200 PVC lite, odwodnieniowa
Rura kanalizacyjna D200 PVC lite, odwodnieniowa
Rura kanalizacyjna D315 PVC lite, odwodnieniowa
Rura kanalizacyjna D315 PVC lite, odwodnieniowa
Studzienka rozprężna DN1200
Montaż studzienki DN1200 wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem wykopów.podsypka i zasypka__________
Studzienki wodomierzowe DN1000
Montaż studzienki wodomierzowej wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem wykopów,podsypka i zasypka, z wyposażeniem
Hydranty
Montaż zestawu hydrantowego nadzimnego DN80mm
Montaż zestawu hydrantowego podziemnego DN80mm
Likwidacje wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na
legalne składowisko_________________________________
Likwidacja (demontaż) wodociągu DN600-D32 mm

13 809,78
2 897,28
2 172,96
4 587,36
1 464,00
1 464,00
5 644,60|
37 368,851

6 588,00

39 528,00

21 960,00

43 920,00

2 781,601
3 220,801

83 448,OOl
9 662,401

73,20l

KOSZT RAZEM NETTO:

495 564,001

11 239 820,75]

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać z dokładnością do jednego grosza.
** Ceny jednostkowe robót uwzględniają wszelkie roboty towarzyszące i materiały potrzebne do wykonania robót, wynikające z dokumentacji projektowej. SST, obowiązujących
przepisów, norm oraz zasad wiedzy technicznej.
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VI

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY - Dział 9
INWESTYCJA:
Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie
- trakcja szynowa
Zadanie I:
Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo
Adres budowy:
województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Olsztyn
Rodzaj robót:
branża sanitarna - kanalizacja sanitarna
INWESTOR:
Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II1,10 -101 Olsztyn

DATA OPRACOWANIA: grudzień 2017 roku

Lp.

Kod CPV

1

9
9.1.

2
45231,
45112

Jednostka

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

3

4

Cena*

Nazwa

Ilość

PLN

5

6

7

m

44,3

m

37,5

kpi

1

kpi

2

Wartość*
PLN
8

KANALIZACJA SANITARNA
5.03.02.01
5.02.01.02 Kanalizacja sanitarna

9.1.1

9.1.1.1

9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.1.4

9.1.2

9.1.2.1

9.1.2.2

9.1.2.3
9.1.2.4
9.1.2.5
9.1.2.6
9.1.2.7
9.1.3
9.1.3.1

5.03.02.01
Kanalizacja sanitarna w ul. Kościuszki - ul. Piłsudskiego 5.02.01.02
pod torowiskiem tramwajowym - wykonanie w wykopie,
renowar.ia istniftiacyrh ęturiziftnftk_______________________
5.03.02.01
Kanalizacja sanitarna DN 200 mm z rur z PP litych,gładkich,
5.02.01.02
roboty ziemne w wykopach umocnionych, podsypka i obsypka
technologiczna, roboty pomiarowe,próba szczelności, inspekcja
kampra virlpn rnnwvzpi 3 Om 7anłphipnia^____________________
5.03.02.01
Rury osłonowe DN 315x18,7 mm z rur z PEHD na kanalizacji
5.02.01.02
sanitarnej DN 200 mm____________________________________
S.03.02.01
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem
S.02.01.02
odciążającym w gotowym wykopie_________________________
S.03.02.01
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem
S.02.01.02
pierścienia odciążającego_______________________________
5.03.02.01
Kanalizacja sanitarna w ul. Kościuszki - ul. Piłsudskiego 5.02.01.02
poza torowiskiem tramwajowym - wykonanie w wykopie,
rpnnwar.ia istnipiar.vch «łtnri7ipnpk_______________________
5.03.02.01 Kanalizacja sanitarna DN300 mm z rur z kamionki glazurowanej,
5.02.01.02 nowej generacji , roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba
szr.zplnnśr.i insnpkr.ia kampra y/iripn /nnwvzpi 3 Om 7arrtphipnia^
5.03.02.01 Kanalizacja sanitarna DN200 mm z rur z kamionki glazurowanej,
5.02.01.02 nowej generacji, roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba
<=;7P7Plnnśr,.i insnpkr.ia kampra virlpn fnnwyźpi 3 Dm 7anłphipnia')
S.03.02.01
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia
S.02.01.02
odciążającego w gotowym wykopie_________________________
S.03.02.01
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1500 mm, z pierścieniem
S.02.01.02
odciążającym w gotowym wykopie_________________________
S.03.02.01
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem
S.02.01.02
odciążającym w gotowym wykopie_________________________
S.03.02.01
Montaż kaskady zewnętrznej rura DN200 z kamionki na studni
S.02.01.02 DN1200__________________________________________________
S.03.02.01
Montaż kaskady wewnętrznej - rura DN200 z PE w studni
S.02.01.02
DN1500 z pierścieniem odciążającym__________________
5.03.02.01 Kanalizacja sanitarna w ul. Kościuszki - ul. Piłsudskiego -

5.02.01.02 renowacja poza torowiskiem tramwajowym______________
5.03.02.01
Renowacja istniejących kanałów sanitarnych DN 400 mm,
5.02.01.02 wyczyszczenie kanału, inspekcja kanału kamerą, naprawa wpięć
przykanalików, wprowadzenie rękawa termoutwardzalnego,
pompowanie ścieków w trakcie prac renowacyjnych - pompa

304,51
13 489,79
557,78

20 916,75

7 027,20

7 027,20

2 928,00

5 856,00

m

447,2

909,44

m

61,8

684,91

kpi

1

6 734,40

6 734,40

kpi

1

8 198,40

8 198,40

kpi

14

7 027,20

98 380,80

kpi

1

1 610,40

1 610,40

kpi

1

1 024,80

1 024,80

m

93,3

1 171,20

109 272,96

m

430,4

556,32

239 440,13

kpi

9

3 952,80

35 575,20

kpi

3

3 220,80

9 662,40

m

27,9

336,72

9 394,49

406 701,57

42 327,44

Tatanialna u/37 p|ągt\/r7n\;

9.1.3.2

5.03.02.01 Renowacja istniejących kanałów sanitarnych DN 200 mm,
5.02.01.02 wyczyszczenie kanału, inspekcja kanału kamerą, naprawa wpięć
przykanalików, wprowadzenie rękawa termoutwardzalnego,
pompowanie ścieków w trakcie prac renowacyjnych - pompa
7atanialna

9.1.3.3

9.1.3.4

9.1.4
9.1.4.1

\A/a~7 alagtt/r^nt/

5.03.02.01 Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem
5.02.01.02 pierścienia odciążającego, renowacja kinet rękawem
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

termoutwardzalnym, prace naprawcze_____________________
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji bez montażu
pierścienia odciążającego, renowacja kinet rękawem
termoutwardzalnym prace naprawcze_____________________
Kanalizacja sanitarna w ul. Dworcowa - ul. Piłsudskiego nort torowiskiem tramwajowym - wykonanie w wykopie
Kanalizacja sanitarna DN 250 mm z rur z PP litych,gładkich,
roboty ziemne w wykopach umocnionych podsypka obsypka
technologiczna,roboty pomiarowe,próba szczelności, inspekcja
kampra vidpn ('nnwvzpi 3 Dm zanlphipnia’i____________________

Mosty Łódź S.A.
94-112 Łódź, ul. Bratysławska 52
Strona 30 z 14£ (42) 686-32-92 fax (42) 686-49-13

PB C/K IULR E N T

Lp.

Kod CPV

1
9
9.1.4.2

9.1.4.3
9.1.4.4
9.1.4.5
9.1.5

2
45231,
45112

Numer
Specyfikacji
Technicznej
3

Jednostka
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
4

Cena*

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

m

48,5

348,43

16 898,86

m

15,3

783,24

11 983,57

kpi

1

6 148,80

6 148,80

kpi

1

6 734,40

6 734,40

m

387,3

800,82

310 157,59

m

52

684,91

35 615,32

kpi

5

6 148,80

30 744,00

kpi

4

6 734,40

26 937,60

kpi

1

1 317,60

1 317,60

kpi

1

3 220,80

3 220,80

kpi

2

2 928,00

5 856,00

kpi

1

2 635,20

2 635,20

m

51,2

304,51

15 590,91

m

17,6

702,72

12 367,87

kpi

1

6 148,80

6 148,80

kpi

3

6 734,40

20 203,20

kpi

1

1 610,40

1 610,40

kpi

1

878,40

878,40

m

365,2

684,91

250 129,13

kpi

1

9 516,00

9 516,00

kpi

3

6 148,80

18 446,40

kpi

3

6 734,40

20 203,20

kpi

2

2 635,20

5 270,40

m

88,6

348,43

30 870,90

m

34,4

278,16

9 568,70

m

19

702,72

13 351,68

m

10

702,72

7 027,20

kpi

2

6 148,80

12 297,60

kpi

3

6 734,40

20 203,20

KANALIZACJA SANITARNA
5.03.02.01 Kanalizacja sanitarna DN 200 mm z rur z PP litych,gładkich,
5.02.01.02 roboty ziemne w wykopach umocnionych podsypka obsypka
technologiczna,roboty pomiarowe,próba szczelności, inspekcja
S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

kampra viHpn fnr>wv7Pi 3 Om 7anłphipnia1________________________

Rury osłonowe DN 355x21,1 mm z rur z PEHD na kanalizacji
sanitarnej DN 250 mm______________________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia
odciążającego w gotowym wykopie_____________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem
odciążającym w gotowym wykopie_____________________
Kanalizacja sanitarna w ul. Dworcowa • ul. Piłsudskiego poza torowiskiem tramwajowym - wykonanie w wykopie,
rpnnwap.ia istnipiacvr.h stnH7ipnpk___________________________

9.1.5.1

9.1.5.2

5.03.02.01 Kanalizacja sanitarna DN250 mm z rur z kamionki glazurowanej,
5.02.01.02 nowej generacji, roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba
<^7r.7Plnośni infsnpkr.ia kampra vidpn fnow\/7Pi 3 Om 7pnłphipnip^

5.03.02.01 Kanalizacja sanitarna DN200 mm z rur z kamionki glazurowanej,
5.02.01.02 nowej generacji , roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba
ę7Q7plnnśr.i in^nokoia kamora vidpn fnowv7Pi 3 Dm Tanłphipnia^

9.1.5.3
9.1.5.4
9.1.5.5
9.1.5.6
9.1.5.7
9.1.5.8
9.1.6
9.1.6.1

9.1.6.2
9.1.6.3
9.1.6.4
9.1.6.5
9.1.6.6
9.1.7

S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01-02
S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia
odciążającego w gotowym wykopie_____________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem
odciążającym w gotowym wykopie_____________________
Montaż kaskady zewnętrznej - rura DN150 z kamionki na studni
DN1200____________________________________________
Studzienka sanitarna. DN 600 mm, bez pierścienia
odciążającego w gotowym wykopie____________
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem
pierścienia odciążającego__________________________
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji bez montażu
pierścienia odciążającego___________________________
Kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego - Leonharda - pod
Itorowiskiem tramwajowym - wykonanie w wykopie_______
Kanalizacja sanitarna DN 200 mm z rur z PP litych,gładkich,
roboty ziemne w wykopach umocnionych, podsypka i obsypka
technologiczna, roboty pomiarowe,próba szczelności, inspekcja
kampra vidpn fnnwv7Pi 3 Om 7pnłphipnia'\_________________________

Rury osłonowe DN 315x18,7 mm z rur z PEHD na kanalizacji
sanitarnej DN 200 mm______________________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia
odciążającego w gotowym wykopie_____________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem
odciążającym w gotowym wykopie_____________________
Montaż kaskady zewnętrznej rura DN200 z kamionki na studni
DN1200___________________________________________
Montaż kaskady zewnętrznej rura DN200 z PVC na studni
DN1200_______________________________________
Kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego - Leonharda - poza
torowiskiem tramwajowym - wykonanie w wykopie,
rpnowar.ia istnipiarvr.h «stud7ipnpk______________________________

9.1.7.1

5.03.02.01 Kanalizacja sanitarna DN200 mm z rur z kamionki glazurowanej,
5.02.01.02 nowej generacji, roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba
<s7r7Plnnśr.i insnpknia kampra vidpn fnnwv7Pi 3 Om 7pnłphipnia’)

9.1.7.2
9.1.7.3
9.1.7.4
9.1.7.5
9.1.8
9.1.8.1

9.1.8.2

9.1.8.3
9.1.8.4
9.1.8.5
9.1.8.6

S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
S.03.02.01
S 02 01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

Studzienka sanitarna, betonowa DN 1500 mm, bez pierścienia
odciążającego w gotowym wykopie_______________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia
odciążającego w gotowym wykopie_____________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem
odciążającym w gotowym wykopie_____________________
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji bez montażu
pierścienia odciążającego___________________________
Kanalizacja sanitarna w ul. Wyszyńskiego - pod torowiskiem
tramwajowym - wykonanie w wykopie___________________
Kanalizacja sanitarna DN 200 mm z rur z PP litych,gładkich,
roboty ziemne w wykopach umocnionych, podsypka i obsypka
technologiczna, roboty pomiarowe,próba szczelności, inspekcja
kampra vidpn (,nowv7Pi 3 Om 7PnJphipnip')________________________

5.03.02.01 Kanalizacja sanitarna DN 160 mm z rur z PP litych,gładkich,
5.02.01.02 roboty ziemne w wykopach umocnionych, podsypka i obsypka
technologiczna, roboty pomiarowe, próba szczelności, inspekcja
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

kampra vidpn fnnwv7Pi 3 Om 7Pnłphipnia^_________________________

Rury osłonowe DN 315x18,7 mm z rur z PEHD na kanalizacji
sanitarnej DN 200 mm______________________________
Rury osłonowe DN 315x18,7 mm z rurz PEHD na kanalizacji
sanitarnej DN 160 mm______________________________
[Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia
odciążającego w gotowym wykocie_____________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem
odciażaiacym w gotowym wykopie
___

Mosty Łodz S.A.
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ty

Lp.

Kod CPV

1

2

9
9.1.8.7

9.1.9

9.1.9.1

9.1.9.2

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

3

45231,

4

Cena*

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

KANALIZACJA SANITARNA

45112

5.03.02.01
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji bez montażu
5.02.01.02
pierścienia odciążającego________________________________
5.03.02.01
Kanalizacja sanitarna w ul. Wyszyńskiego - poza torowiskiem
5.02.01.02
tramwajowym - wykonanie w wykopie, renowacja

kpi

1

m

81,5

m

381,2

909,44

m

116,5

800,82

93 295,53

m

180,1

684,91

123 352,29

kpi

3

9 516,00

28 548,00

kpi

7

6 148,80

43 041,60

kpi

5

6 734,40

33 672,00

kpi

1

2 635,20

2 635,20

kpi

2

1 610,40

3 220,80

m

105,6

790,56

83 483,14

kpi

2

3 952,80

7 905,60

kpi

1

1 610,40

1 610,40

m

46,3

556,32

m

4,2

684,91

kpi

1

6 148,80

6 148,80

kpi

1

6 734,40

6 734,40

kpi

1

2 928,00

2 928,00

kpi

6

2 928,00

17 568,00

kpi

1

2 635,20

2 635,20

800,82

83 125,12

6 734,40

13 468,80

6 148,80

6 148,80

2 635,20

2 635,20

1 666,85

135 848,28

istnifiiacvfth stnri7ipnpk_____________________________________________

5.03.02.01
Kanalizacja sanitarna DN500 mm z rur z kamionki glazurowanej,
5.02.01.02
nowej generacji, roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba
5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.9.3

Jednostka

«s7r.7Ptlnnśr-i inęnpkcia kampra y/idpn fnnwyżpi 3 Om

Kanalizacja sanitarna DN300 mm z rur z kamionki glazurowanej,
nowej generacji, roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba

346 678,53

ę7P7filnnśr.i insnpkr.ia kampra viHpn fnnwyżpi 3 Dm zantehipnial

5.03.02.01
Kanalizacja sanitarna DN250 mm z rur z kamionki glazurowanej,
5.02.01.02
nowej generacji, roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba
*^7r.7Plnr>ć:ri insnpkr.ia kampra viripn fnnwv7Pi 3 Om 7antehipnia1

9.1.9.4

5.03.02.01
5.02.01.02

Kanalizacja sanitarna DN200 mm z rur z kamionki glazurowanej,
nowej generacji, roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba
<;7P-7Plnnśr-i inęnpkr.ia kampra virtpn Cnowv7Pi 3 Om 7anłphipnia^

9.1.9.5
9.1.9.6

9.1.9.7
9.1.9.8
9.1.9.9
9.1.10

9.1.10.1

S.03.02.01
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1500 mm, bez pierścienia
S-02.01.02
odciążającego w potowym wykopie_________________________
5.03.02.01
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia
5.02.01.02
odciążającego w gotowym wykopie_________________________
5.03.02.01 Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem

5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

odciążającym w gotowym wykocie_________________________
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji bez montażu
pierścienia odciążającego_______________________________
Montaż kaskady zewnętrznej - rura DN200 z kamionki na
studniach DN1200 i.w.________________________________
Kanalizacja sanitarna w ul. Wyszyńskiego - renowacja poza
Itorowiskiem tramwajowym_________________________________

5.03.02.01
5.02.01.02

Renowacja istniejących kanałów sanitarnych DN 300 mm,
wyczyszczenie kanału, inspekcja kanału kamerą, naprawa wpięć
przykanalików, wprowadzenie rękawa termoutwardzalnego,
pompowanie ścieków w trakcie prac renowacyjnych-pompa

9.1.10.2

9.1.10.3
9.1.11
9.1.11.1

9.1.11.2

7atanialna \A/a~7 <alaęt\/r7n\/

5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem
pierścienia odciążającego, renowacja kinet rękawem
termoutwardzalnym nrar.e naprawcze____________________
Montaż kaskady zewnętrznej - rura DN200 z kamionki na
studniach DN1200 i.w.________________________________
Kanalizacja sanitarna w ul.Pstrowskiego - renowacja pod
torowiskiem tramwajowym, renowacja istniejących
sturizipnpk______________________________________________

5.03.02.01
Renowacja istniejących kanałów sanitarnych DN 200 mm,
5.02.01.02
wyczyszczenie kanału, inspekcja kanału kamerą, naprawa wpięć
przykanalików, wprowadzenie rękawa termoutwardzalnego,
pompowanie ścieków w trakcie prac renowacyjnych-pompa
5.03.02.01 7atanialna \a/P7 plaQt\/r7n\/
Kanalizacja sanitarna DN200 mm z rur z kamionki glazurowanej,
5.02.01.02
nowej generacji, roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba

25 757,62

2 876,62

«=;7(-.7Plnnśr.i insnpkr.ia kampra viHpn fnowv7fii 3 Om 7anłphipni?A

9.1.11.3
9.1.11.4
9.1.11.5
9.1.12
9.1.12.1
9.1.12.2
9.1.13

9.1.13.1

9.1.13.2
9.1.13.3
9.1.14

S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
S.03.02.01
S02.ni .02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia
odciążającego w gotowym wykopie_________________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem
odciążającym w gotowym wykopie_________________________
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem
pierścienia odciążającego_______________________________
Renowacja istniejących studzienek - ul. Augustowska - ul.
Pstrowskipno - ni. Synów Pułku-______________________________

Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem
pierścienia odciążającego_______________________________
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji bez montażu
pierścienia odciążającego_______________________________
Kanalizacja sanitarna w ul.Krasickiego - ul. Synów Pułku noża torowiskiem tramwajowym - wykonanie w wykopie
Kanalizacja sanitarna DN250 mm z rur z kamionki glazurowanej,
nowej generacji, roboty ziemne w wykopach umocnionych,
podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba

m

103,8

kpi

2

kpi

1

g7r-7plnneri ingnekria kamera video rnn\AA/7pi 3 Om ?anłphipnipl

Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem
odciążającym w gotowym wykopie_________________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia
odciążającego w gotowym wykopie_________________________
Kanalizacja sanitarna w ul.Barcza - renowacja pod
torowiskiem tramwajowym,renowacja istniejących
gtnrł7ipnpk_______________________________________________

Mosty Łódź S.A.
94-112 Łódź, ul. Bratysławska 52
tel. (42) 686-32-92 fax (42) 686-49-13
Strona 32 z ft®’ 727-012-68-90 REGON 470615826

Jednostka

Numer
Lp.

Kod CPV

1

9
9.1.14.1

2
45231,

Specyfikacji
Technicznej
3

Cena*

Wartość*

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

4

5

6

7

8

m

28,6

KANALIZACJA SANITARNA

45112
5.03.02.01
5.02.01.02

Renowacja istniejących kanałów sanitarnych DN 600 mm,
wyczyszczenie kanału, inspekcja kanału kamerą, wprowadzenie

1 756,80

50 244,48

11 712,00

23 424,00

2 928,00

5 856,00

rękawa termoutwardzalnego,pompowanie ścieków w trakcie prac
S.03.02.01

rpnowap.vinvp.h-nnmnp 7Ptanialnp waż plaqtvp.znv__________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 2000 mm, bez pierścienia

9.1.14.3

S.02.01.02
S.03.02.01

odciążającego w gotowym wykopie______________________________
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem

9.1.15

5.03.02.01

9.1.14.2

S.02.01.02
5.02.01.02

9.1.15.1

5.03.02.01
5.02.01.02

kpi

2

kpi

2

pierścienia odciążającego_____________________________________
Kanalizacja sanitarna w ul.Krasickiego ( stacja
prostownikowa STT5) - poza torowiskiem tramwajowym wulrnnanip w wvltnnip rpnrtwaria istniejących sitiiHzipnek
Kanalizacja sanitarna DN 200 mm z rur z PP litych.gładkich,
roboty ziemne w wykopach umocnionych, podsypka i obsypka

m

25

348,43

m

58,6

278,16

m

39,7

115,68

kpi

4

6 148,80

24 595,20

kpi

2

3 220,80

6 441,60

3 001,20

147 358,92

108 336,00

108 336,00

6 734,40

6 734,40

4 684,80

4 684,80

8 710,75

technologiczna, roboty pomiarowe, próba szczelności, inspekcja
9.1.15.2

5.03.02.01
5.02.01.02

kampra viripn________________________________________________________
Kanalizacja sanitarna DN 150 mm z rur z PP litych.gładkich,
roboty ziemne w wykopach umocnionych, podsypka i obsypka

16 300,18

technologiczna, roboty pomiarowe, próba szczelności, inspekcja
9.1.15.3

5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.15.5

S.03.02.01
S.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.16

5.03.02.01

9.1.15.4

5.02.01.02
9.1.16.1

5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.16.2

5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.16.3

5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.16.4

5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.17

5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.17.1

5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.17.2

9.1.17.3

9.1.17.4

5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.17.5

5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.17.6

5.03.02.01

9.1.18

5.03.02.01

5.02.01.02
5.02.01.02
9.1.18.1

5.03.02.01
5.02.01.02

kampra viripn________________________________________________________
Kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 63 mm z PE H = 1,50 m
zagłębienia, roboty ziemne w wykopach umocnionych, podsypka
i nhsvnka technologiczna rnhnty pomiarowe nróhy szczelności
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia
odciążającego w gotowym wykopie______________________________
Studzienka sanitarna, DN 600 mm, bez pierścienia
odciążającego w ootowvm wvkooie_________________

4 592,50

Kanalizacja sanitarna w ul. Sobocińskiego - ul.
Wilczyńskiego - pod torowiskiem tramwajowym - wykonanie
hP7wvltnmwn i rpnnwaria istniejącej gttiH7ienlci_______________
Kanalizacja sanitarna DN250 mm z rur z kamionki glazurowanej,
m

49,1

stalowymi typu AZ o wymiarach w rzucie 4,0 x 4,2 m i długości 13

kpi

1

m 7 nodwóinym rozparciem_________________________________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem

kpi

1

kpi

1

nowej generacji, roboty pomiarowe, próba szczelności, inspekcja
kamera video_________________________________________________________
Komora przeciskowa startowa - szalowanie wykopu grodzicami

odciążającym w ootowvm wykopie______________________________
Komora odbiorcza - studzienka sanitarna DN1200 do
modernizacji z montażem pierścienia odciążającego, renowacja
kinet rękawem termoutwardzalnym nrar.e naprawcze____________
Kanalizacja sanitarna w ul. Sobocińskiego - ul.
Wilczyńskiego - poza torowiskiem tramwajowym - wykonanie
hA7wvkonnwn________________________________________________________
Kanalizacja sanitarna DN400 mm z rur z kamionki glazurowanej,

m

159

5 052,26

803 309,34

kpi

1

108 336,00

108 336,00

kpi

1

117 120,00

117 120,00

stalowymi typu AZ o wymiarach w rzucie 3 x 4 m i długości

kpi

1

117 120,00

117 120,00

13 2m 7 nndwóinym roznarciem___________________________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, z pierścieniem

kpi

3

6 734,40

20 203,20

odciążającym w ootowvm wykopie______________________________
Studzienka sanitarna, betonowa DN 1200 mm, bez pierścienia

kpi

1

6 148,80

6 148,80

1 258,75

35 119,13

2 928,00

2 928,00

nowej generacji, roboty pomiarowe, próba szczelności, inspekcja
kamera video_________________________________________________________
Komora przeciskowa startowa - szalowanie wykopu grodzicami
stalowymi typu AZ o wymiarach w rzucie 4,7 x 4,5 m i długości 13
m 7 nndwóinym rozparciem_________________________________________
Komora przeciskowa odbiorcza - szalowanie wykopu grodzicami
stalowymi typu AZ o wymiarach w rzucie 3 x 4 m i długości 12,5
m 7 nodwóinym rozparciem________________________________________
Komora przeciskowa odbiorcza - szalowanie wykopu grodzicami

odciążającego w ootowvm wykopie______________________________
Kanalizacja sanitarna w ul. Sobocińskiego - ul.
Wilczyńskiego - poza torowiskiem tramwajowym - wykonanie
w wvkonip rpnowacia istniejącej studzienki_____________________
Kanalizacja sanitarna DN400 mm z rur z kamionki glazurowanej,
nowej generacji , roboty ziemne w wykopach umocnionych,

m

27,9

podsypka i obsypka technologiczna, roboty pomiarowe, próba
9.1.18.2
9.1.19
9.1.19.1

S.03.02.01

ę7P.7Plnnśr.i insnekcia kamera video fnnwvzpi 3 Om 7anłphipni?^
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem

S.02 01 02 pierścienia odciążającego_____________________________________
S.03.02.01
Kanalizacja sanitarna w ul.Sobocińskiego - renowacja pod
S.02.01.02
jezdnia i renowacja istniejącej studzienki______________________
S.03.02.01
Renowacja istniejących kanałów sanitarnych DN 250 mm,
S.02.01.02
wyczyszczenie kanału, inspekcja kanału kamerą, naprawa wpięć
przykanalików, wprowadzenie rękawa termoutwardzalnego,

kpi

1

m

74

kpi

2

658,80

48 751,20

pompowanie ścieków w trakcie prac renowacyjnych-pompa
9.1.19.2

5.03.02.01
5.02.01.02

9.1.20
9.1.20.1

7atflnialna wa7 plaęf\/p7n\/___________________________________________
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem
pierścienia odciążającego, renowacja kinet rękawem

termoutwardzalnym, prace naprawcze________________________
5.03.02.01
Renowacja istniejących studzienek - ul. Wilczyńskiego - ul.
5.02.01.02 Izu rawskiego
5.03.02.01
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem
5.02.01.02
pierścienia odciążającego

—Mosty k£lókź- S-.A-i—
94-112 Łódź, ul. Bratysławska 52

3 952,80

7 905,60

2 928,00

2 928,00
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Lp.

Kod CPV
2

1
9
9.1.20.2
9.1.21

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Jednostka
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

3

45231,
45112

4

Cena*

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

KANALIZACJA SANITARNA
5.03.02.01 Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji bez montażu
5.02.01.02 pierścienia odciążającego_______________________________
5.03.02.01 Kanalizacja sanitarna w ul. Panasa - pod torowiskiem

kpi

6

m

51,2

kpi

2

m

2 635,20

15 811,20

1 171,20

59 965,44

3 220,80

6 441,60

57,2

278,16

15 910,75

m

36,9

421,63

15 558,15

kpi

2

6 148,80

12 297,60

kpi

1

6 734,40

6 734,40

m

59

219,60

12 956,40

m

294

175,68

51 649,92

5.02.01.02 Itramwaiowvm - renowacja, renowacja istniejącej studzienki

9.1.21.1

5.03.02.01 Renowacja istniejących kanałów sanitarnych DN 400 mm,
5.02.01.02 wyczyszczenie kanału, inspekcja kanału kamerą, naprawa wpięć
przykanalików, wprowadzenie rękawa termoutwardzalnego,
pompowanie ścieków w trakcie prac renowacyjnych-pompa

9.1.21.2

9.1.22

Tatanialna wa7 olagt\/r7n\/

5.03.02.01 Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji bez montażu
5.02.01.02 pierścienia odciążającego, renowacja kinet rękawem
termoutwardzalnym, prace naprawcze____________________
5.03.02.01 Przyłącze sanitarne - Pętla "Pieczewo"- poza torowiskiem
5.02.01.02 tramwajowym - wykonanie w wykopie, renowacja istniejącej

ętud7ifinki___________________________________________________________

9.1.22.1

5.03.02.01 Przyłącze sanitarne DN 160 mm z rur z PP litych,gładkich ,
5.02.01.02 roboty ziemne w wykopach umocnionych, podsypka i obsypka
technologiczna, roboty pomiarowe, próba szczelności, inspekcja

9.1.22.2
9.1.22.3
9.1.22.4
9.1.23
9.1.23.1
9.1.23.2
9.1.23.3
9.1.23.4
9.1.23.5
9.1.23.6

5.03.02.01
5.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02

kampra vidpn________________________________________________________

Izolacja termiczna przyłącza sanitarnego j.w. - keramzyt przykryty
folia_________________________________________________________

Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji bez montażu
pierścienia odciążającego_______________________________
Studzienka sanitarna DN1200 do modernizacji z montażem
pierścienia odciążającego_______________________________
5.03.02.01
Likwidacje wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na
5.02.01.02 legalne składowisko_________________________________
S.03.02.01 Likwidacja (demontaż) kanalizacji sanitarnej DN 500 mm

S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
S.03.02.01
S.02.01.02
5.03.02.01
5.02.01.02

Likwidacja (demontaż) kanalizacji sanitarnej DN 400 mm
Likwidacja (demontaż) kanalizacji sanitarnej DN 300 mm

m

1002,2

146,40

146 722,08

Likwidacja (demontaż) kanalizacji sanitarnej DN 250 mm

m

854

117,12

100 020,48

Likwidacja (demontaż) kanalizacji sanitarnej DN 200 mm

m

1264,4

87,84

111 064,90

m

11,7

73,20

856,44

Likwidacja (demontaż) kanalizacji sanitarnej DN 150 mm

KOSZT RAZEM NETTO: 5 234 001,85|
* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać z dokładnością do jednego grosza.
** Ceny jednostkowe robót uwzględniają wszelkie roboty towarzyszące i materiały potrzebne do wykonania robót, wynikające z dokumentacji projektowej, SST,
obowiązujących przepisów, norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Mosty Łódź S.A.
94-112 Łódź, ul. Bratysławska 52
tel. (42) 6S6-32-92 fax (42) 686-49-13
NIP 727-012-68-90 REGON 470615826
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PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY - Dział 10
INWESTYCJA:
Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie
-trakcja szynowa

Zadanie I:
Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo
Adres budowy:
województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Olsztyn
Rodzaj robót:
branża sanitarna - sieci CO
INWESTOR:
Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II1,10 -101 Olsztyn

DATA OPRACOWANIA: grudzień 2017 roku

Lp.

Kod CPV
2

1

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Jednostka
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

3

4

io[
10.1.1

Cena*

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

m

132,5

kpi.

6,0

kpi.

20,0

kpi.

2,0

SIECI CO
C-01.01.01

10.1.1

C-01.01.01

10.1.1.1

C-01.01.01

10.1.2

C-01.01.01

PRZEBUDOWA C-1
Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)
Rurociągi z rur stalowych preizolowanych Dzxg=406,6x6,3
mm/560mm___________________________________________

1 737,22

230 181,65

12 044,57

72 267,42

1 084,92

21 698,40

56 162,02

112 324,04

Budowa kształtek sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, z podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.1.2.1

C-01.01.01

10.1.3

C-01.01.01

Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°;
Dzxa=406.6x6.3mm/560mm: L=1 6m________
Montaż złączy sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie +
powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z podsypką, obsypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz robotami przygotowawczymi,
materiałem, czyszczeniem, próbami szczelności i
wytrzymałości, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.1.3.1

10.1.4

C-01.01.01

Zespól złącza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji
otwartej

f560 rlnznwanie nianki 7 anrenatn_______________________
C-01.01.01
Montaż rury ochronnej danej średnicy i typu, wykonanej
metodą tradycyjną w wykopie otwartym umocnionym, z
ewentualnym wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką i
ewentualnym odwodnieniem wraz robotami
przygotowawczymi, wykopami kontrolnymi, umocnionym
wykopem operacyjnym, materiałem, montażem płóz
polietylenowych, przeciąganiem rurociągu, uszczelnieniem
końcówek, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.1.4.1

10.1.5

C-01.01.01

Rura ochronna stalowa DN700mm, L=32,0m
Dodatkowo uwzględnić:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=35mm - 25 szt.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej C-01.01.01 o r-ni________________________________________________________
Demontaż przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy i
typu w wykopie umocnionym z zasypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz nadzorem, wywozem zdemontowanego
materiału na składowisko odpadów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

K li R Ę Nl T
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Lp.

Kod CPV
2

1

Jednostka

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

3

4

10

Cena*

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

kpi.

51,2

kpi.

1,0

m

23,0

kpi.

2,0

m

11,5

298,23

m

32,0

1 635,48|

52 335,36|

kpi.

2,0

1 064,74

2 129,48

SIECI CO

10.1.5.1

C-01.01.01 I Demontaż istniejących przewodów sieci ciepłowniczej w kanale
Iwraz z demontażem kanału 2xDN400mm - sieć czynna______

10.1.6

C-01.01.01 Demontaż komory ciepłowniczej w wykopie umocnionym z

348,62

17 849,34

zasypką i ewentualnym odwodnieniem wraz nadzorem,
wywozem zdemontowanego materiału (rury, armatura, gruz)
na składowisko odpadów oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

C-01.01.01 Demontaż komory ciepłowniczej K14-12A wraz z wyposażeniem
10.2. 45.230000- C-01.01.01
PRZEBUDOWA C-2

10.1.6.1

10.2.1

12 047,79|

12 047,79|

2 428,23

55 849,29

15 915,68

31 831,36

C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.2.1.1

C-01.01.01 Rurociągi z rur stalowych preizolowanych

Dzxa=323.9x5.6mm/450mm____________

10.2.2

C-01.01.01 Montaż rury ochronnej danej średnicy i typu, wykonanej
metodą tradycyjną w wykopie otwartym umocnionym, z
ewentualnym wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką i
ewentualnym odwodnieniem wraz robotami
przygotowawczymi, wykopami kontrolnymi, umocnionym
wykopem operacyjnym, materiałem, montażem płóz
polietylenowych, przeciąganiem rurociągu, uszczelnieniem
końcówek, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.2.2.1

C-01.01.01 Rura ochronna stalowa DN600mm, L=8,5m
Dodatkowo uwzględnić:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=35mm - 9 szt.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej -

10.2.3

O L-nl___________________________________________________________________

C-01.01.01 Demontaż przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy i

typu w wykopie umocnionym z zasypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz nadzorem, wywozem zdemontowanego
materiału na składowisko odpadów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.2.3.1

C-01.01.01 Demontaż istniejących przewodów sieci ciepłowniczej w kanale

Iwraz z demontażem kanału 2xDN300mm - sieć czynna______
10.3. 45.230000- C-01.01.01 PRZEBUDOWA C-3

10.3.1

3 429,65

C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.3.1.1
10.3.2

C-01.01.01 Rurociągi z rur stalowych preizolowanych Dzxg=273,0x5,0mm/40d
C-01.01.01 Montaż złączy sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie +
powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z podsypką, obsypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz robotami przygotowawczymi,
materiałem, czyszczeniem, próbami szczelności i
wytrzymałości, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.3.2.1

C-01.01.01 Zespół złącza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji
otwartej

10.3.3

f4Q0 dozowanie pianki z agregatu_______________________
C-01.01.01 Montaż rury ochronnej danej średnicy i typu, wykonanej
metodą tradycyjną w wykopie otwartym umocnionym, z
ewentualnym wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką i
ewentualnym odwodnieniem wraz robotami
przygotowawczymi, wykopami kontrolnymi, umocnionym
wykopem operacyjnym, materiałem, montażem płóz
polietylenowych, przeciąganiem rurociągu, uszczelnieniem
końcówek, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatnośct^/gp,, -
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10.3.3.1

Wartość’

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

4

5

6

7

8

kpi.

2,0

20 783,49

41 566,98

m

16,0

292,80

4 684,80

SIECI CO

C-01.01.01 Rura ochronna stalowa DN500mm, L=13,0m
Dodatkowo uwzględnić:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=35mm - 12 szt.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej -

10.3.4

Cena’

2 lf nl_________________________________________________________________________

C-01.01.01 Demontaż przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy i

typu w wykopie umocnionym z zasypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz nadzorem, wywozem zdemontowanego
materiału na składowisko odpadów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.3.4.1

C-01.01.01 Demontaż istniejących przewodów sieci ciepłowniczej w kanale

Iwraz z demontażem kanału 2xDN250mm - sieć czynna_______
10.4. 45.230000- C-01.01.01 PRZEBUDOWA C-4

10.4.1

~|

C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.4.1.1

C-01.01.01 Rurociągi z rur stalowych preizolowanych Dzxg=168,3x4,0
mm/250mm______________________

10.4.2

m

95,8

802,17

kpi.

10,0

2 240,84

24,0

561,31

__________________

76 847,89

C-01.01.01 Budowa kształtek sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, z podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.4.2.1
10.4.3

C-01.01.01 Kolano z rur stalowych preizolowanych
a=90°: Dzxa=168.3x4.0 mm/250mm: L=1 Om

22 408,40

C-01.01.01 Montaż złączy sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie +
powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z podsypką, obsypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz robotami przygotowawczymi,
materiałem, czyszczeniem, próbami szczelności i
wytrzymałości, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.4.3.1

C-01.01.01 Zespół złącza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji
otwartej

10.4.4

kpi.

13 471,44

f250 dozowanie pianki z agregatu_______________________
C-01.01.01 Montaż rury ochronnej danej średnicy i typu, wykonanej
metodą tradycyjną w wykopie otwartym umocnionym, z
ewentualnym wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką i
ewentualnym odwodnieniem wraz robotami
przygotowawczymi, wykopami kontrolnymi, umocnionym
wykopem operacyjnym, materiałem, montażem płóz
polietylenowych, przeciąganiem rurociągu, uszczelnieniem
końcówek, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.4.4.1

C-01.01.01 Rura ochronna stalowa DN400mm, L=30,0m
Dodatkowo uwzględnić:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=35mm - 23 szt.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej -

10.4.5

kpi.

2,0

37 359,57

74 719,14

5 302,56

5 302,56

O r.nl___________________________________________________________________

C-01.01.01 Montaż armatury i orurowania w komorze K14-12-9 (zasilanie
+ powrót) danej średnicy i typu wraz robotami
przygotowawczymi, materiałami, czyszczeniem, próbami
szczelności i wytymałości, systemem sygnalizacyjnym,
nadzorem, prześwietlaniem spawów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą

10.4.5.1

C-01.01.01 Montaż orurowania, armatury i osprzętu w istniejącej komorze K14-12-9 zgodnie z dokumentacja projektowa.__________________

kpi.

1,0

Mosty Ład z S.A.
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1

2

3

4

10

Wartość*

Nazwa

PLN

PLN

5

6

7

8

m

54,5

187,07

10 195,32

kpi.

1,0

11 011,50

11 011,50

m

140,8

634,29|

89 308,03|

kpi.

8,0

2 325.17

18 601,36

kpi.

32,0

589,58

18 866,56

m

74,5

257.92

19 215,04

m

32,8

SIECI CO

10.4.6

C-01.01.01 Demontaż przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy i
typu w wykopie umocnionym z zasypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz nadzorem, wywozem zdemontowanego
materiału na składowisko odpadów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.4.6.1

C-01.01.01 Demontaż istniejących przewodów sieci ciepłowniczej w kanale
Iwraz z demontażem kanału 2xDN150mm — sieć czynna_____
C-01.01.01 Demontaż komory ciepłowniczej w wykopie umocnionym z
zasypką i ewentualnym odwodnieniem wraz nadzorem,
wywozem zdemontowanego materiału (rury, armatura, gruz)
na składowisko odpadów oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.4.7

Cena*

Ilość

Jednostka

Lp.

C-01.01.01 Demontaż komory ciepłowniczej K14-12-9-2 wraz z
l wyposażeniem_____________________________
10.5. 45.230000- C-01.01.01 PRZEBUDOWA C-5
C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
10.5.1
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)
C-01.01.01 Rurociągi z rur stalowych preizolowanych D2xg=114,3x3,6mm/20d
10.5.1.1
C-01.01.01 Budowa kształtek sieci ciepłowniczej preizolowanej
10.5.2
10.4.7.1

(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, z podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)
10.5.2.1
10.5.3

10.5.3.1

10.5.4

C-01.01.01 Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°;
Dzxa=114.3x3.6mm/200mm: L=1.0m_______
C-01.01.01 Montaż złączy sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie +
powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z podsypką, obsypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz robotami przygotowawczymi,
materiałem, czyszczeniem, próbami szczelności i
wytrzymałości, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g
C-01.01.01 Zespół złącza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji
otwartej
f?nn dozowanie nianki 7 anrenatn___________________
C-01.01.01 Demontaż przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy i
typu w wykopie umocnionym z zasypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz nadzorem, wywozem zdemontowanego
materiału na składowisko odpadów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

C-01.01.01 Demontaż istniejących przewodów sieci ciepłowniczej
preizolowanej 2xDN100mm - sieć czynna_________
10.6. 45.230000- C-01.01.01 PRZEBUDOWA C-6
C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
10.6.1
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)
10.6.1.1
C-01.01.01 Rurociągi z rur stalowych preizolowanych
Dzxa=406.4x6.3mm/560mm__________
10.5.4.1

Mosty Łódź S.A.
94-112 Łódź, ul. Bratysławska 52
rei. (42) 686-32-92 fax (42) 686-49-13
«(P 727-012-68-90 PF.GON 470615826
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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

3

4
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10.6.2

Cena*

Wartość*

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

kpi.

2,0

1 334,25

2 668,50

kpi.

2,0

53 177,57

106 355,14

m

14,5

814,36

11 808,22

m

46,4

838,24

38 894,34

kpi.

4,0

3 055,43

12 221.72

kpi.

10,0

579,78

5 797,80

Jednostka

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Nazwa

SIECI CO
C-01.01.01 Montaż złączy sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie +
powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z podsypką, obsypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz robotami przygotowawczymi,
materiałem, czyszczeniem, próbami szczelności i
wytrzymałości, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.6.2.1

C-01.01.01 Zespół złącza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji
otwartej

10.6.3

10.6.3.1

f560 dozowanie nianki 7 agregatu_______________________
C-01.01.01 Montaż rury ochronnej danej średnicy i typu, wykonanej
metodą tradycyjną w wykopie otwartym umocnionym, z
ewentualnym wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką i
ewentualnym odwodnieniem wraz robotami
przygotowawczymi, wykopami kontrolnymi, umocnionym
wykopem operacyjnym, materiałem, montażem płóz
polietylenowych, przeciąganiem rurociągu, uszczelnieniem
końcówek, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

C-01.01.01 Rura ochronna stalowa DN700mm, L=12,5m
Dodatkowo uwzględnić:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=35mm - 12 szt.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej -

10.6.4

L-nl___________________________________________________________________
C-01.01.01 ODemontaż
przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy i

typu w wykopie umocnionym z zasypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz nadzorem, wywozem zdemontowanego
materiału na składowisko odpadów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)
10.6.4.1

C-01.01.01 Demontaż istniejących przewodów sieci ciepłowniczej w kanale

wraz z demontażem kanału 2xDN400mm - sieć czynna______
10.7. 45.230000- C-01.01.01
PRZEBUDOWA C-7
10.7.1
C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.7.1.1

C-01.01.01 Rurociągi z rur stalowych preizolowanych

D7xa=139.7x3.6mm/225mm____________

10.7.2

C-01.01.01 Budowa kształtek sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, z podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.7.2.1
10.7.3

C-01.01.01 Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90“;
□zxa=139.7x3.6mm/225mm: L=1.0m________

C-01.01.01 Montaż złączy sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie +
powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z podsypką, obsypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz robotami przygotowawczymi,
materiałem, czyszczeniem, próbami szczelności i
wytrzymałości, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.7.3.1

C-01.01.01 Zespół złącza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji
otwartej

f?75 dn7nwanie nianki 7 agregatu_______________________

Mosty Łódź S.A.
94-112 Łódź, ul. Bratysławska 52

PR0K\JRENT
/j
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ftigr \nż.
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tel. (42) ÓS6-32-92 fax (42) 686-49-13
mid

727-012-68-90 REGON 470615826
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hi

Lp.
1

10
10.7.4

10.7.4.1

Jednostka

Kod CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

2

3

4

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

kpi.

2,0

16 631,75

33 263,50

m

25,0

263,83

6 595,75

SIECI CO
C-01.01.01 Montaż rury ochronnej danej średnicy i typu, wykonanej
metodą tradycyjną w wykopie otwartym umocnionym, z
ewentualnym wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką i
ewentualnym odwodnieniem wraz robotami
przygotowawczymi, wykopami kontrolnymi, umocnionym
wykopem operacyjnym, materiałem, montażem płóz
polietylenowych, przeciąganiem rurociągu, uszczelnieniem
końcówek, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g
C-01.01.01 Rura ochronna stalowa DN350mm, L=13,0m
Dodatkowo uwzględnić:
- piozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=35mm - 12 szt.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej -

10.7.5

Cena*

9 l-nl_________________________________________________________________________

C-01.01.01 Demontaż przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy i
typu w wykopie umocnionym z zasypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz nadzorem, wywozem zdemontowanego
materiału na składowisko odpadów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

C-01.01.01 Demontaż istniejących przewodów sieci ciepłowniczej w kanale
Iwraz z demontażem kanału 2xDN125mm - sieć czynna_____
10.8.1 45.230000- C-01.01.01 PRZEBUDOWA C-8
C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
10.8.1

10.7.5.1

(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)
10.8.1.1
10.8.2

10.8.2.1
10.8.3

10.8.3.1

10.8.4

10.8.4.1

C-01.01.01 Rurociągi z rur stalowych preizolowanych
Dzxg=406.4x6.3mm/560mm__________
C-01.01.01 Budowa kształtek sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, z podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)
C-01.01.01 Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°;

m

102,5

1 797,63

184 257,08

kpi.

8,0

Dzxa=406.4x6.3mm/560mm: L=1.6m_______
C-01.01.01 Montaż złączy sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie +
powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z podsypką, obsypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz robotami przygotowawczymi,
materiałem, czyszczeniem, próbami szczelności i
wytrzymałości, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g
C-01.01.01 Zespół złącza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji
otwartej

10 267,02

82 136,16

kpi.

22,0

1 025,08

22 551,76

kpi.

2,0

62 309,62

124 619,24

ffifip dozowanie nianki 7 anrenatn___________________
C-01.01.01 Montaż rury ochronnej danej średnicy i typu, wykonanej
metodą tradycyjną w wykopie otwartym umocnionym, z
ewentualnym wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką i
ewentualnym odwodnieniem wraz robotami
przygotowawczymi, wykopami kontrolnymi, umocnionym
wykopem operacyjnym, materiałem, montażem płóz
polietylenowych, przeciąganiem rurociągu, uszczelnieniem
końcówek, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g
C-01.01.01 Rura ochronna stalowa DN700mm, L=35,5m
Dodatkowo uwzględnić:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=35mm - 27 szt.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej -

I

9 Uol___________________________________________________________________

Mosty Łódź S.A.
94-112 Łódź, ul. Bratysławska 52
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6

Jednostka

Lp.

Kod CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

1

2

3

4

10
10.8.5

10.8.5.1

10.9.3

10.9.3.1

10.9.4

10.9.4.1

10.9.5

10.9.5.1

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

m

55,0

306,94

16 881,70

m

229,3

2 168,67

497 276,03

kpi.

6,0

18 489,01

110 934,06

kpi.

2,0

18 489,01

36 978,02

kpi.

34,0

1 254,57

42 655,38

kpi.

2,0

72 741,72

145 483,44

kpi.

2,0

25 908,02

51 816,04

kpi.

1,0

404 079,81.

404 079,81

C-01.01.01 Demontaż przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy i
typu w wykopie umocnionym z zasypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz nadzorem, wywozem zdemontowanego
materiału na składowisko odpadów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)
C-01.01.01 Demontaż istniejących przewodów sieci ciepłowniczej w kanale

Dzxa=508.0x6 3mm/630mm: L=1 6m_______
C-01.01.01 Kolano z rur stalowych preizolowanych a=60°;
Dzxo=508.0x6.3mm/630mm: L=1.6m_______
C-01.01.01 Montaż złączy sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie +
powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z podsypką, obsypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz robotami przygotowawczymi,
materiałem, czyszczeniem, próbami szczelności i
wytrzymałości, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g
C-01.01.01 Zespół złącza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji
otwartej
fB30 dozowanie nianki 7 anreoatn_______________________
C-01.01.01 Montaż rury ochronnej danej średnicy i typu, wykonanej
metodą tradycyjną w wykopie otwartym umocnionym, z
ewentualnym wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką i
ewentualnym odwodnieniem wraz robotami
przygotowawczymi, wykopami kontrolnymi, umocnionym
wykopem operacyjnym, materiałem, montażem płóz
polietylenowych, przeciąganiem rurociągu, uszczelnieniem
końcówek, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g
C-01.01.01 Rura ochronna stalowa DN800mm, L=36,5m
Dodatkowo uwzględnić:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=35mm - 28 szt.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej -

10.9.4.2

Wartość*

SIECI CO

wraz z demontażem kanału 2xDN400mm - sieć czynna (w tym
kanał przełazowy ~37ml_______________________________
C-01.01.01
PRZEBUDOWA C-9
10.9. 45.230000C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
10.9.1
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)
C-01.01.01 Rurociągi z rur stalowych preizolowanych
10.9.1.1
Dzxg=508.0x6.3mm/630mm__________
C-01.01.01 Budowa kształtek sieci ciepłowniczej preizolowanej
10.9.2
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, z podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)
C-01.01.01 Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°;
10.9.2.1
10.9.2.2

Cena*

UrU____________________________________________________________________________________
C-01.01.01 ORura
ochronna stalowa DN800mm, L=13,0m
Dodatkowo uwzględnić:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=35mm - 12 szt.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej kril______________________________________________________________________________
C-01.01.01 OMontaż
armatury i orurowania w projektowanej komorze
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu wraz robotami
przygotowawczymi, materiałami, czyszczeniem, próbami
szczelności i wytymałości, systemem sygnalizacyjnym,
nadzorem, prześwietlaniem spawów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą_____
C-01.01.01 Montaż orurowania, armatury, wentylacji i osprzętu w
projektowanej komorze zgodnie z dokumentacja projektowa

Mosty Łódź S,Ą,
94-112 Łódź, ul.
§2
tel. (42) 686-32-92 fox (42) #&--#■l3
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Kod CPV
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1

Jednostka

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

3

4

10
10.9.6

Cena*

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

m

155,0

318,73

49 403,15

m

59,6

2 153,19

128 330,12

kpi.

2,0

8 074,05

16 148,10

kpi.

6,0

1 078,13

6 468,78

kpi.

2,0

49 172,08

98 344,16

kpi

1,0

64 224,22

64 224,22

SIECI CO
C-01.01.01 Demontaż przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy i
typu w wykopie umocnionym z zasypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz nadzorem, wywozem zdemontowanego
materiału na składowisko odpadów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.9.6.1

C-01.01.01 Demontaż istniejących przewodów sieci ciepłowniczej w kanale
Iwraz z demontażem kanału 2xDN500mm - sieć czynna______

10.10. 45.230000- C-01.01.01

10.10.1

PRZEBUDOWA C-10

C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.10.1.1

C-01.01.01 Rurociągi z rur stalowych preizolowanych

Dzxa=355.6x5.6mm/500mm____________

10.10.2

C-01.01.01 Budowa kształtek sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, z podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.10.2.1
10.10.3

C-01.01.01 Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°;
Dzxo=355.6x5.6mm/500mm: L=1.6m________
C-01.01.01 Montaż złączy sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie +
powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z podsypką, obsypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz robotami przygotowawczymi,
materiałem, czyszczeniem, próbami szczelności i
wytrzymałości, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.10.3.1

C-01.01.01 Zespół złącza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji
otwartej

10.10.4

f5QQ dozowanie pianki z agregatu___________________________ _
C-01.01.01 Montaż rury ochronnej danej średnicy i typu, wykonanej
metodą tradycyjną w wykopie otwartym umocnionym, z
ewentualnym wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką i
ewentualnym odwodnieniem wraz robotami
przygotowawczymi, wykopami kontrolnymi, umocnionym
wykopem operacyjnym, materiałem, montażem płóz
polietylenowych, przeciąganiem rurociągu, uszczelnieniem
końcówek, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.10.4.1

C-01.01.01 Rura ochronna stalowa DN700mm, L=27,5m
Dodatkowo uwzględnić:
- płozy ślizgowe z rolkami o wysokości H=35mm - 22 szt.
- manszetę gumową z opaskami z blachy stalowej nierdzewnej 2 kpi

10.10.5

»mi nnn/nM7nn
C-01.01.01 Montaż armatury iporurowania
w istniejącej komorze
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu wraz robotami
przygotowawczymi, materiałami, czyszczeniem, próbami
szczelności i wytymałości, systemem sygnalizacyjnym,
nadzorem, prześwietlaniem spawów oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawcza________

10.10.5.1

C-01.01.01 Montaż orurowania, armatury i osprzętu w istniejącej komorze K-

10.10.6

22 zgodnie z dokumentacją projektowa.___________ ___________ _
C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej na estakadzie
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu, robotami
przygotowawczymi, materiałem, czyszczeniem, próbami

A

szczelności i wytrzymałości, izlacją, obróbką blacharską,
zestawami nawojowymi, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

Mo
Łódź, M, gtfMftKgg &
2b

Strona 42 z 105

PH/P k

rent
f

mg

mc

ifi

Lp.

Kod CPV
2

1

Jednostka

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

3

4

10
10.10.6 1
10.10.6.2

10.10.7

Cena*

Wartość*

Nazwa

Ilość

PLN

PLN

5

6

7

8

m

2,0

kpi

2,0

m

31,5

kpi.

1,0

m

108,0

kpi.

SIECI CO
C-01.01.01 Rurociąg z rur stalowych czarnych Dzxg=355,6x5,6mm
zaizolowanych termicznie
nori płaszczem 7 blachy stalowej ocynkowanej________
C-01.01.01 Kolano hamburskie z rur stalowych czarnych
a=90°; Dzxg=355,6x5,6mm; R =1D - zaizolowanie termicznie po
płaszczem 7 hlar.hy stalowej ocynkowanej____________________
C-01.01.01 Demontaż przewodu sieci ciepłowniczej danej średnicy i
typu w wykopie umocnionym z zasypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz nadzorem, wywozem zdemontowanego
materiału na składowisko odpadów oraz pomiarami

3 957,23

7 914,46

2 275,12

4 550,24

powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.10.7

C-01.01.01 Demontaż istniejących przewodów sieci ciepłowniczej w kanale

10.10.8

C-01.01.01 Demontaż komory ciepłowniczej w wykopie umocnionym z

Iwraz z demontażem kanału 2xDN350mm - sieć czynna______

295,56

9 310,14

zasypką i ewentualnym odwodnieniem wraz nadzorem,
wywozem zdemontowanego materiału (rury, armatura, gruz)
na składowisko odpadów oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

C-01.01.01 Demontaż komory ciepłowniczej K22-1 wraz z wyposażeniem
10.10.8.1
10.11. 45.230000- C-01.01.01 PRZEBUDOWA C-11
C-01.01.01 Budowa dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej preizolowanej
10.11.1

4 416,75

4 416,75|

915,66

98 891,28

10,0

4 245,94

42 459,40

kpi.

2,0

4 245,94

8 491,88

kpi.

2,0

4 245,94

8 491,88

kpi.

2,0

8 959,851

17 919,70

kpi.

32,0

(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.11.1.1

C-01.01.01 Rurociągi z rur stalowych preizolowanych

Dzxa=219.1x4.5mm/315mm____________

10.11.2

C-01.01.01 Budowa kształtek sieci ciepłowniczej preizolowanej
(zasilanie + powrót) danej średnicy i typu w wykopie
umocnionym, otwartym z ewentualnym wzmocnieniem
podłoża, z podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem
wraz robotami przygotowawczymi, materiałem,
czyszczeniem, próbami szczelności i wytrzymałości,
prześwietleniami spawów i instalacją alarmową, ułożeniem
taśmy ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą (podstawy
płatności w/g specyfikacji technicznej)

10.11.2.1
10.11.2.2
10.11.2.3
10.11.3

C-01.01.01 Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°;
Dzxa=219.1x4.5mm/315mm: L=1.0m________
C-01.01.01 Kolano z rur stalowych preizolowanych a=60°;
Dzxa=219.1x4.5mm/315mm: L1=1,0m: L2=1.5m
C-01.01.01 Trójnik preizolowany prostopadły Dzxg=508x6,3mm/630 mm /
Dzxq=219.1x4.5mm/315mm. L1=2.0m. L2=1.3m____________
C-01.01.01 Montaż armatury sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie
+ powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z ewentualnym wzmocnieniem podłoża, z
podsypką, obsypką i ewentualnym odwodnieniem wraz
robotami przygotowawczymi, materiałem, czyszczeniem,
próbami szczelności i wytrzymałości, prześwietleniem
spawów, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g
specyfikacji technicznej)

10.11.3.1

C-01.01.01 Zawór kulowy odcinający preizolowany DN200/315mm, L=1,5 m
Dodatkowo uwzględnić:
- skrzynka uliczna, sztywna
- płyta podkładkową pod skrzynkę uliczną,

10.11.4

_ nrzoHłi i-7^nic> tr7nip>nia

C-01.01.01 Montaż złączy sieci ciepłowniczej preizolowanej (zasilanie +
powrót) danej średnicy i typu w wykopie umocnionym,
otwartym z podsypką, obsypką i ewentualnym
odwodnieniem wraz robotami przygotowawczymi,
materiałem, czyszczeniem, próbami szczelności i
wytrzymałości, instalacją alarmową, ułożeniem taśmy
ostrzegawczej, nadzorem oraz pomiarami powykonawczymi i
dokumentacją powykonawczą (podstawy płatności w/g

10.11.4.1

C-01.01.01 Zespól złącza - mufa zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji
otwartej

f315 dozowanie ninnki 7 nnrenatu
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