
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. ST Podstawa Opis Obmiar jedn. obm. Cena jedn. Wartość

1

1.1

1 d.1.1 ST-02
KNR-W 2-01 0212-08 + KNR-W 2-01 
0602-08 + KNR-W 2-01 0604-01 + 
KNR-W 2-01 0603-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - 
wykop pod proj. zbiorniki i komorę regulacyjno-pomiarową - wraz z odwodnieniem wykopu

m3 384,85

2 d.1.1 ST-02 KNR-W 2-01 0301-01
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 
(kat.gr.I-II)-pogłebienie wykopu pod studzienki

m3 3,60

3 d.1.1 ST-02 kalk. własna
WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z ZASTOSOWANIEM KOLUMN 
CEMENTOWOGRUNTOWYCH DSM

kpl 1,00

4 d.1.1 ST-02 KNR-W 2-01 0222-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 115,63

5 d.1.1 ST-02 KNR-W 2-01 0221-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3 272,82

6 d.1.1 ST-02 kalk. własna Dowóz ziemi do wykonania nasypów m3 42,43

7 d.1.1 ST-02 KNR-W 2-01 0227-05 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. III m3 42,43

8 d.1.1 ST-02 KNR-W 2-01 0231-02
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku 
samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. III - Odwóz gruntu do utylizacji

m3 272,82

9 d.1.1 ST-02 KNR-W 2-01 0210-04
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - Odwóz gruntu do utylizacji Krotność = 
12

m3 272,82

10 d.1.1 ST-02 kalk. własna Opłata za składowanie gruntu m3 272,82

11 d.1.1 ST-02 KNR-W 2-01 0510-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2 137,72

1.2

12 d.1.2 ST-03 KNR-W 2-02 1103-03
Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym - 
podsypka piaskowa pod zbiorniki i komorę reg.-pom.

m3 99,12

13 d.1.2 ST-03 KNR-W 2-02 1101-01
Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego B15 gr. 10 cm - chudy beton pod 
zbiorniki i komorę reg.-pom.

m3 47,72

14 d.1.2 ST-03 NNRNKB 202 0618-03 analogia
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - 2x papa 
termozgrzewalna podkładowa - pod zbiorniki i komorę reg.-pom. Krotność = 2

m2 301,70

15 d.1.2 ST-03 KNR-W 2-02 1101-01
Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego B15 gr. 10 cm - beton ochronny - pod 
zbiorniki i komorę reg.-pom.

m3 11,78

16 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1909-02
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedyńczo i 
krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm - zbrojenie studzienek zbiorników

t 0,87

17 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1908-04
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 
14/12 mm - zbrojenie studzienek zbiorników

t 0,87

18 d.1.2 ST-03
KNR 2-02 1916-06 + KNR 2-02 1902-
01

Betonowanie płyt zbrojonych o grub. 30 cm - dna studzienek zbiorników wraz z deskowaniem 
tradycyjnym Krotność = 1.33

m3 3,39

19 d.1.2 ST-03
KNR 2-02 1921-02 + KNR 2-02 1902-
03

Betonowanie ścian betonowych i żelbetowych o grub. 30 cm o wys.ponad 2 m w deskowaniu 
tradycyjnym-ściany studzienek zbiorników wraz z deskowaniem Krotność = 1.33

m3 2,52

20 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1908-04
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 
14/12 mm - zbrojenie dna i ścian zbiorników oraz dna i ścian komory reg. - pom.

t 31,73

21 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1909-02 analogia
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedyńczo i 
krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm - z zbrojenie dna i ścian zbiorników oraz dna i ścian 
komory reg. - pom.

t 31,73

22 d.1.2 ST-03 KNR-W 2-02 1908-06
Płyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM z transportem betonu żurawiem - płyta denna komory 
reg.-pom.

m3 7,58

23 d.1.2 ST-03 KNR-W 2-02 1908-06 Płyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM z transportem betonu żurawiem - płyty denne zbiorników m3 102,89

24 d.1.2 ST-03 KNR-W 2-02 1911-03
Ściany betonowe i żelbetowe łukowe grub. 20 cm wys. do 4 m w deskowaniu U-FORM z transportem 
betonu pompą na samochodzie - ściany zbiorników magazynowych wody

m2 868,15

25 d.1.2 ST-03 KNR-W 2-02 1911-04
Ściany betonowe i żelbetowe łukowe grub. 20 cm w deskowaniu U-FORM z transportem betonu 
żurawiem - dodatek za każdy nast. 1 m wysokości - ściany zbiorników magazynowych wody Krotność 
= 7

m2 546,61

26 d.1.2 ST-03 KNR-W 2-02 1911-05
Ściany betonowe i żelbetowe łukowe w deskowaniu Stal-FORM, U-FORM z transportem betonu 
żurawiem - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - ściany zbiorników magazynowych wody Krotność 
= 20

m2 868,15

27 d.1.2 ST-03 KNR-W 2-02 1911-03
Ściany betonowe i żelbetowe łukowe grub. 20 cm wys. do 4 m w deskowaniu U-FORM z transportem 
betonu pompą na samochodzie - ściany komory reg.-pomiar.

m2 58,94

28 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 0617-02
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatac.PCW - ściany zbiorników 
magazynowych

m 389,36

29 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 0617-02
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatac.PCW - ściany komory reg. - 
pom.

m 40,80

30 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 0617-11 analogia
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych - listwa z taśmą bentonitową do 
otrzymywania kontrolowanych pęknięć - ściany zbiorników magazynowych wody

m 172,80

31 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1912-02 analogia Ręczny montaż przejść tulejowych z rury fi273,0x7,1 o masie 1 szt.do 50 kg szt. 2,00

32 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1912-02 analogia Ręczny montaż przejść tulejowych z rury fi406,4x8,8o masie 1 szt.do 50 kg szt. 10,00

33 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1908-01
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali gladkiej o śr. do 8 mm-
zbrojenie słupów zbiorników

t 0,16

34 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1908-04
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 
14/12 mm-zbrojenie słupów zbiorników

t 0,37

35 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1909-01 analogia
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedyńczo i 
krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 mm-zbrojenie słupów zbiorników

t 0,16

36 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1909-02 analogia
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedyńczo i 
krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm-zbrojenie słupów zbiorników

t 0,37

37 d.1.2 ST-03 NNRNKB 202 0228-05 analogia
(z.II) Słupy żelbetowe okrągłe i owalne wys. ponad 4 m pod stropy monolityczne o obwodzie do 1.5 m - 
słupy zbiorników

m3 3,45

38 d.1.2 ST-03 NNRNKB 202 0228-04 analogia
(z.II) Słupy żelbetowe okrągłe i owalne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o obwodzie ponad 2.0 m - 
stożkowe podstawy słupów

m3 4,02

39 d.1.2 ST-03 NNRNKB 202 0228-04 analogia
(z.II) Słupy żelbetowe okrągłe i owalne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o obwodzie ponad 2.0 m - 
głowice słupów zbiorników

m3 4,02

40 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1908-03
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 
12/10 mm - zbrojenie płyty stropowej komory reg.-pomiar.

t 0,16

41 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1908-04
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 
14/12 mm zbrojenie płyt stropowych zbiorników magazynowych

t 6,78

42 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1909-02 analogia
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedyńczo i 
krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm-zbrojenie płyt stropowych

t 6,94

43 d.1.2 ST-03
KNR 2-02 1918-02 + KNR 2-02 1903-
07

Betonowanie płyt zbrojonych o grub.do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami-
betonowanie płyt stropowych zbiorników magazynowych wraz z deskowaniem

m3 51,45

44 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1918-02
Betonowanie płyt zbrojonych o grub.do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami-
betonowanie płyty stropowej komory reg-pom.

m3 2,53

45 d.1.2 ST-03
KNR 2-02 0207-04 + KNR 2-02 1902-
02

Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m - "kominki" pod włazy i wywietrzaki dachowe wraz z 
deskowaniem

m2 8,70

  ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY (2 szt.) I KOMORA REGULACYJNO - POMIAROWA (1 szt.) - CPV 45111200-0, 45262311-4, 45442300-0, 45320000-6, 45324000-4, 45261320-3

  ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

  ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45262311-4
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46 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 0207-07
Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian "kominki" pod włazy i wywietrzaki 
dachowe Krotność = 3

m2 8,70

47 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1927-03 Proby szczelności zbiorników - montaż i demontaż rur o śr. 80 mm m 60,00

48 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1927-04 Proby szczelności zbiorników - montaż i demontaż zaślepień kg 165,00

49 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1927-07 Proby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr.do 80 mm m3 2441,66

50 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1927-08 Próba szczelności zbiornika prob. 2,00

51 d.1.2 ST-03 KNR 2-02 1927-10 Proby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób wymuszony m3 2441,66

1.3

52 d.1.3 ST-03 KNR-W 2-02 1101-08
Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zast. pompy do betonu na stropie - w-wa 
spadkowa na dnie zbiorników magazynowych oraz komory reg.pom.

m3 15,99

53 d.1.3 ST-07 KNR 2-02 0602-07 analogia
Uszczelnienie wewnętrznej powierzchni dna zbiorników oraz komory reg.-pom. po stronie wewnętrznej 
preparatem uszczelniającym - 1 warstwa

m2 237,47

54 d.1.3 ST-07 KNR 2-02 0602-08 analogia
Uszczelnienie wewnętrznej powierzchni dna zbiorników oraz komory reg.-pom. po stronie wewnętrznej 
preparatem uszczelniającym - druga i trzecia warstwa Krotność = 2

m2 237,47

55 d.1.3 ST-07 KNR 2-02 0603-07 analogia
Uszczelnienie wewnętrznej powierzchni ścian zbiorników oraz komory reg.-pom. po stronie wewnętrznej 
preparatem uszczelniającym - 1 warstwa

m2 915,41

56 d.1.3 ST-07 KNR 2-02 0603-08
Uszczelnienie wewnętrznej powierzchni ścian zbiorników oraz komory reg.-pom. po stronie wewnętrznej 
preparatem uszczelniającym - druga i trzecia warstwa Krotność = 2

m2 915,41

57 d.1.3 ST-07 KNR 2-02 0603-01
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza 
warstwa - Wykończenie p.p.t. ścian zbiorników i komory reg.-pom.

m2 126,80

58 d.1.3 ST-07 KNR 2-02 0603-02
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i 
nast.warstwa - Wykończenie p.p.t. ścian zbiorników i komory reg.-pom.

m2 126,80

59 d.1.3 ST-07 KNR-W 2-02 0608-08 analogia
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych pionowe - Wykończenie 
p.p.t. ścian zbiorników i komory reg.-pom.

m2 126,80

60 d.1.3 ST-07 NNRNKB 202 0927-02 analogia
Podkłady pod wyprawy na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane mechanicznie na ścianach 
płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Wykończenie p.p.t. ścian zbiorników i komory reg.-pom.

m2 126,80

61 d.1.3 ST-07 NNRNKB 202 0931-01 analogia
Wyprawy na gotowym podkładzie wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i pow. poziomych 
(balkony, loggie) - tynk mineralny Wykończenie n.p.t. ścian zbiorników i komory reg.-pom.

m2 911,35

62 d.1.3 ST-07 KNR-W 2-02 0832-01 analogia
Osiatkowanie tynku zewn.na ścianach i stropach - Wykończenie n.p.t. - ścian zbiorników i komory reg.-
pom.

m2 911,35

63 d.1.3 ST-05 KNR 0-23 2614-03
Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ściany 
zbiorników i komory reg.-pom.

m2 911,35

64 d.1.3 ST-07 KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - 
Wykończenie stropów zbiorników i komory reg.-pom.

m2 287,37

65 d.1.3 ST-05 KNR 2-02 0613-03 analogia
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe ze styropianu twardego poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa - Wykończenie stropów zbiorników gr. 5÷23cm

m2 261,26

66 d.1.3 ST-05 KNR 2-02 0613-03 analogia
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe ze styropianu twardego poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa - Wykończenie stropu komory reg. pom. gr. 5÷13cm

m2 26,11

67 d.1.3 ST-05 KNR-W 2-02 0608-08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych pionowe Izolacje kominków m2 13,08

68 d.1.3 ST-03 KNR 2-02 0290-01 analogia
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - siatka zbrojeniowa fi 3mm - zbrojenie 
przeciwskurczowe gładzi cementowej na stropach zbiorników i komory reg. - pom.

t 0,29

69 d.1.3 ST-03 KNR 2-02 1102-01 analogia
Gładź cem. dylatowana - gr.20 mm zatarte na ostro Wykończenie stropów zbiorników i komory reg. - 
pom.

m2 287,37

70 d.1.3 ST-03 KNR 2-02 1102-03
Gładź cem. dylatowana - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Wykończenie stropów zbiorników 
i komory reg. - pom. Krotność = 2

m2 287,37

71 d.1.3 ST-07 KNR-W 2-02 0504-02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - Wykończenie stropów zbiorników i komory 
reg. - pom.

m2 287,37

72 d.1.3 ST-04 KNR-W 2-02 0514-02 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2 50,74

73 d.1.3 ST-04 KNR-W 2-02 0524-02 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm - zbiorniki magazynowe wody m 58,03

74 d.1.3 ST-04 KNR-W 2-02 0524-01 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100 mm - komora reg. - pom. m 8,04

75 d.1.3 ST-04 KNR-W 2-02 0524-03 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe - zbiorniki i komora reg.-pom. szt 5,00

76 d.1.3 ST-04 KNR-W 2-02 0531-04 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm - zbiorniki magazynowe wody m 42,00

77 d.1.3 ST-04 KNR-W 2-02 0531-02 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 70 mm m 2,30

78 d.1.3 ST-04 wycena indywidualna Dostawa drabin stalowych wewnętrznych szt 2,00

79 d.1.3 ST-04 wycena indywidualna Dostawa drabin stalowych zewnętrznych szt 4,00

80 d.1.3 ST-04 KNR 2-05 0120-05 analogia Montaż drabin stalowych t 0,64

81 d.1.3 ST-04 wycena indywidualna Dostawa włazów stalowych szt 2,00

82 d.1.3 ST-04 KNR-W 2-05 0803-01 analogia Montaż włazów stalowych t 0,13

83 d.1.3 ST-06 KNR 2-02 1203-02 Drzwi stalowe pełne o pow.ponad 2 m2 m2 2,05

84 d.1.3 ST-04 kalk. własna dostawa i montaż barierek stalowych nierdzewnych m 11,56

  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45442300-0, 45320000-6, 45324000-4, 45261320-3
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