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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: PROJEKT TECHNICZNY
Budowa: Rozbudowa drogi gminnej 656025 S ul. Ogrodowa w Miedźnie.

Nazwa obiektu lub robót: PROJEKT BUDOWY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
Lokalizacja: Dz. nr ewid.: 1750; 1075/1; 962/4, obr. Miedźno.

Nazwy i kody CPV: 32000000-3  Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
45000000-7  Roboty budowlane
32523000-5  Urządzenia telekomunikacyjne
45232300-5  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 
komunikacyjnych

Zamawiający: Gmina Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno

Jednostka opracowująca: Pracownia Inter Art, .ul. Wiktorowska 34, Wapiennik, 42-120 Miedźno k/Częstochowy
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Tematem opracowania jest projekt budowy kanału technologicznego wzdłuż rozbudowywanej drogi gminnej 656025 S ul. 
Ogrodowa w Miedźnie.
Zakres rzeczowy projektu jest następujący:
- budowa studni SKR-1: 9 kpl
- budowa kanału technologicznego ulicznego (KTu):
• kanalizacja pierwotna jednootworowa (1xO110/6,3) - 0,298km/0,298kmotw
• 3 x rura światłowodowa O40 - 0,298km/0,894kmotw
• mikrokanalizacja 7x O12/8 - 0,298km/2,086kmotw
- budowa kanału technologicznego przepustowego (KTp):
• kanalizacja pierwotna dwuotworowa (2xO110/6,3) - 0,820km/1,640kmotw
• 3 x rura światłowodowa O40 - 0,820km/2,460kmotw
• mikrokanalizacja 7x O12/8 - 0,820km/5,740kmotw
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Budowa kanalizacji teletechnicznej
1.1 Wytyczenie trasy dla kabli i kanalizacji kablowej, teren przejrzysty
1.2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie
1.3 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii III - przekopy 

kontrolne
1.4 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu 0,4˙m, grunt kategorii III-IV, głębokość 

0,8-1,0˙m - analogia
1.5 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi˙110˙mm
1.6 Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) głębokość rowu do 0.6 m głębokość rowu do 0.8 

m - analogia wykopy pod studnie
1.7 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
1.8 Mechaniczne załadowania lub wyładowania dźwigiem studni kablowych prefabrykowanych, studnia 2-elementowa SK-2 - analogia 

studnia SKR-1
1.9 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych, SK-2, grunt kategorii III - analogia studnia SKR-1
1.10 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 - analogia montaż pokrywy dodatkowej dla studni SKR-1
1.11 Zasuwy zwykłe, zasuwa na kłódkę - analogia montaż kłódki do pokrywy dodatkowej
1.12 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1
1.13 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2
1.14 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi˙40˙mm

z bębna, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu - budowa rurociągu fi40
1.15 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi˙40˙mm

z bębna, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu - analogia budowa mikrokanalizacji 7x12/8
1.16 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi˙40˙mm, złączki skręcane
1.17 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi˙32˙mm, złączki skręcane - analogia złącza mikrokanalizacji
1.18 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór z 4 rurami/kablami
1.19 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
1.20 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami do 15˙cm w gruncie kategorii III
1.21 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km 

kategoria gruntu I-III
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys PROJEKT TECHNICZNY
1 Element Budowa kanalizacji teletechnicznej

1.1 KNP 1901/101/1 Wytyczenie trasy dla kabli i kanalizacji kablowej, teren przejrzysty m 1 118

1.2 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

55*0,4 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22

1.3 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 
1,0˙m, doły o głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii III - przekopy 
kontrolne szt 16

1.4 KNRW 
201/702/2 (3)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, 
szerokość dna rowu 0,4˙m, grunt kategorii III-IV, głębokość 
0,8-1,0˙m - analogia m 1 118

1.5 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne 
dwudzielne PVC, do Fi˙110˙mm m 4

1.6 KNKRB 1/233/8 
(4)

Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 (
bez zasypania) głębokość rowu do 0.6 m głębokość rowu do 0.8 
m - analogia wykopy pod studnie m 9 2

1.7 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do
0,4˙m

Wyliczenie ilości robót:

2*1118 2 236,000000

RAZEM: 2 236,000000 m 2 236

1.8 KNP 1901/177/2 Mechaniczne załadowania lub wyładowania dźwigiem studni 
kablowych prefabrykowanych, studnia 2-elementowa SK-2 - 
analogia studnia SKR-1 studnia 9

1.9 KNR 501/402/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
wieloelementowych, SK-2, grunt kategorii III - analogia studnia 
SKR-1 szt 9

1.10 KNR 501/505/2 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 - 
analogia montaż pokrywy dodatkowej dla studni SKR-1 szt 9

1.11 KNP 7/165/2 Zasuwy zwykłe, zasuwa na kłódkę - analogia montaż kłódki do 
pokrywy dodatkowej szt 9

1.12 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, 
warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 m 315

1.13 KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, 
warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 m 840

1.14 TPSA 39/303/16 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi˙40˙mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu - 
budowa rurociągu fi40 km 1,125 3

1.15 TPSA 39/303/16 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi˙40˙mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu - 
analogia budowa mikrokanalizacji 7x12/8 km 1,130

1.16 TPSA 39/204/4 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
Fi˙40˙mm, złączki skręcane szt 9 3

1.17 TPSA 39/204/1 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
Fi˙32˙mm, złączki skręcane - analogia złącza mikrokanalizacji szt 9 7

1.18 TPSA 39/207/10 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki 
pneumatyczne, otwór z 4 rurami/kablami otwór 9 2

1.19 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,4*1118-(0,4*1118*

0,2) 313,040000

RAZEM: 313,040000 m3 313,040

1.20 KNNRW 3/107/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i 
ubiciem warstwami do 15˙cm w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

9*3*1*0,5 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,500
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.21 KNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z 
załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 
km kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

1118*0,2*0,4 89,440000

RAZEM: 89,440000 m3 89


