
mracowania=mrojektowa======================================================================================================================================
jlpTlmli=ppK=z=oKoK

PRZEDMIAR  - BRANŻA SANITARNA 
- SIEĆ GAZOWA

hlasófikacja=robót=wgK=tspólnego=płownika=wamówień

oobotó=budowlane=w=zakresie=budowó=rurociągówI=linii=komunikacójnóch=i=
elektroenergetócznóchI=autostradI=drógI=lotnisk=i=kolei;=wórównówanie=terenu

4ROPMMMMJU
oobotó=w=zakresie=burzeniaI=robotó=ziemne4RNNNMMMJU

kAwtA=fktbpTYCgfW
Aaobp=fktbpTYCgfW
fktbpTloW
Aaobp=fktbpTloAW

BoAkŻbW

mrzebudowa ulicó jłyńskiej w ganuszkowicach
ulica=jłyńska=J=droga=gminna
dmina=wdzieszowice
ulK=Bolesława=Chrobrego=P4I=4TJPPM=wdzieszowice

pAkfTAokA

pmlowĄawfŁ=hAihriACgbW
mgr=inżK=jarcin=polis

aATA=lmoACltAkfAW grudzień=OMNS

tYhlkAtCAW fktbpTloW

ulK=gagiełóPVI=4SJMOM=Czarnowąsó

tYhlkAtCAW

Aaobp=tYhlkAtCYW
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oazemmoszcz.j.m.lpis i tyliczeniamodstawaspec. techip.

todociąg1
oobotó rozbiórkowe i ziemne4R11MMMMJ11.1

kmoobotó=pomiarowe=przó=liniowóch=robotach=ziemnóch=J=
obsługa=geodezójnaI

hkko=N=MNNNJ
MN=analogia

d-01.00.00N
dKNKN

MIMPRMkmPRIMM=L=NMMM
MIMPRMoAwbj

mPtókopó=liniowe=o=szerokości=MIUJOIR=m=i=głębokości=do=
NIR=m=o=ścianach=pionowóch=w=gruntach=suchóch=katK=
fffJfs
J=wókopó=dla=odsłonięcia=istniejącej=sieci=gazowej=i=
wókonania=nowejI

hkko=N=MPMTJ
MO

d-01.00.00O
dKNKN

SVIRMmPENOIMM=G=NIMM=G=NIMM)=H=ENRIMM=G=NIMM=G=NIMM)=H=EONIMM=
G=NIMM=G=NIMM)=H=EONIRM=G=NIMM=G=NIMM)

SVIRMoAwbj
mPoobotó=ziemne=wókonówane=koparkami=podsiębiernómi=

o=pojKłyżki=MKSM=mP=w=grKkatK=fJfff=w=ziemi=uprzednio=
zmagKw=hałdach=z=transpKurobku=na=odlK=N=km=J=
załadunek=i=odwóz=gruntu=na=wósópiskoI

hkko=N=MOMSJ
M4

d-01.00.00P
dKNKN

SVIRMmPpozKO
SVIRMoAwbj

mPaodatek=za=każdó=rozpK=N=km=transportu=ziemi=
samochodami=samowóładowczómi=po=drogach=o=
nawierzchni=utwardzonejEkatKgrK=fJfs)
hrotność=Z=V

hkko=N=MOMUJ
MO

pTJMN

d-01.00.004
dKNKN

SVIRMmPpozKP
SVIRMoAwbj

mPlpłata=za=wósópisko=za=grunt==z=wókopówIhalkulacja=
własna

d-01.00.00R
dKNKN

NNNIOMmPpozKP=G=NISM
NNNIOMoAwbj

mOmełne=umocnienie=ścian=wókopów=wraz=z=rozbiórką =
palami=szalunkowómi=stalowómi=Ewópraskami)=w=
gruntach=suchóch=;=wókKo=szerKdo=N=m=i=głębKdo=PKM=m;=
grunt=katK=fJfsI
J=umocnienie=wókopów=dla=odsłonięcia=istniejącej=sieci=i=
ułożenia=nowejI

hkko=N=MPNPJ
MN

d-01.00.00S
dKNKN

TPIRMmOENOIMM=H=NRIMM=H=ONIMM=H=ONIRM)=G=NIMM=H=ENIMM=G=
NIMM)=G=4

TPIRMoAwbj
maemontaż=rurociągu=J=analogia

J=demontaż=istniejącóch=odcinków=sieci=gazowej=
dVMLSPI

hko=4JMRf=
MNONJMN

d-01.00.00T
dKNKN

PPIMMmEONIMM=H=NOIMM)
PPIMMoAwbj

kursmrzewóz=materiałów=budowlanóch=na=odległość=do=N=km=
po=drodze=o=nawierzchni=klK=fI
Jprzewóz=zdemontowanóch=elementów=na=wósópisko=J=
elementó=stalowe=rurI

hko=ATJMS=
MNMUJMN

d-01.00.00U
dKNKN

NIMMkursN
NIMMoAwbj

mPkasópó=wókonówane=koparkami==grunt=katKfJff=J=
analogiaI
J=zasópanie=wókopów=w=miejscu=zdemontowanóch=
odcinkówI

hkko=N=M4MSJ
MN

d-01.00.00V
dKNKN

PPIMMmPpozKT=G=NIMM=G=NIMM
PPIMMoAwbj

mPwagęszczanie=nasópów=z=gruntu=sópkiego=katKfJff=
ubijakami=mechanicznómiI
J=zagęszczenie=zasópki=w=miejscu=zdemontowanóch=
odcinkówI

hkko=N=M4MUJ
MN

d-01.00.00NM
dKNKN

PPIMMmPpozKV
PPIMMoAwbj
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mPmodłoża=pod=kanałó=i=obiektó=z=materiałów=sópkich=

grubK=NR=cmI
J=podsópka=dla=ułożenia=nowóch=odcinków=sieci=
wodociągowejI

hkko=4=N4NNJ
MO

d-01.00.00NN
dKNKN

RI4UmPEONIRM=H=NRIMM)=G=NIMM=G=MINR
RI4UoAwbj

mPkasópó=wókonówane=koparkami==grunt=katKfJff=J=
analogiaI
J=zasópka=dla=przewodów=gazowóchI

hkko=N=M4MSJ
MN

d-01.00.00NO
dKNKN

PNIMPmPEONIRM=H=NRIMM)=G=ENIMM=J=MINR)
PNIMPoAwbj

mPwagęszczanie=nasópów=z=gruntu=sópkiego=katKfJff=
ubijakami=mechanicznómiI

hkko=N=M4MUJ
MN

d-01.00.00NP
dKNKN

PSIRNmPpozKNN=H=pozKNO
PSIRNoAwbj

oobotó montażowe4R2PMMMMJ81.2
mjontaż=rurociągów=z=rur=polietólenowóch=Eeama)=o=śrK=

nomK=SP=mmI
J=montaż=nowego=odcinka=gazociągu=z=rur=fi=SP=mm=
mbea=mbNMM=oCEpao=NMM)=z=warstwą=aluminiowąI

hkoJt=OJNV=
MPMNJMS=

zKszKOKRK=VVMR
JM4

d-01.00.00N4
dKNKO

N4IMMmN4IMM
N4IMMoAwbj

mjontaż=rurociągów=z=rur=polietólenowóch=Eeama)=o=śrK=
nomK=VM=mmI
J=montaż=nowego=odcinka=gazociągu=z=rur=fi=VM=mm=
mbea=mbNMM=oCEpao=NMM)=z=warstwą=aluminiowąI

hkoJt=OJNV=
MPMNJMS=

zKszKOKRK=VVMR
JM4

d-01.00.00NR
dKNKO

NTIRMmNTIRM
NTIRMoAwbj

sztKmołączenia=rur=z=polietólenu=o=śrK=SP=mm=za=pomocą =
kształtek=elektrooporowóch=J=wókopó=umocnioneI
J=montaż=trójnika=VMst=mbea=mbNMM=dla=gazociągu=fi=SP=
mmI

hkoJt=OJNV=
MPMPJMS=

zKszKOKRK=VVMR
JM4

d-01.00.00NS
dKNKO

NIMMsztKN
NIMMoAwbj

sztKmołączenia=rur=z=polietólenu=o=śrK=SP=mm=za=pomocą =
kształtek=elektrooporowóch=J=wókopó=umocnioneI
J=montaż=muf=elektrooporowóch=dla=gazociągu=fi=SP=
mmI

hkoJt=OJNV=
MPMPJMS=

zKszKOKRK=VVMR
JM4

d-01.00.00NT
dKNKO

UIMMsztKU
UIMMoAwbj

sztKmołączenia=rur=z=polietólenu=o=śrK=SP=mm=za=pomocą =
kształtek=elektrooporowóch=J=wókopó=umocnioneI
J=montaż=zaworu=BTo=mbI=mkNM=dla=gazociągu=fi=SP=
mmI

hkoJt=OJNV=
MPMPJMS=

zKszKOKRK=VVMR
JM4

d-01.00.00NU
dKNKO

NIMMsztKN
NIMMoAwbj

sztKmołączenia=rur=z=polietólenu=o=śrK=VM=mm=za=pomocą =
kształtek=elektrooporowóch=J=wókopó=umocnioneI
J=montaż=muf=elektrooporowóch=dla=gazociągu=fi=VM=
mmI

hkoJt=OJNV=
MPMPJMU=

zKszKOKRK=VVMR
JM4

d-01.00.00NV
dKNKO

RIMMsztKR
RIMMoAwbj

sztKmołączenia=rur=z=polietólenu=o=śrK=VM=mm=za=pomocą =
kształtek=elektrooporowóch=J=wókopó=umocnioneI
J=montaż łuku=SM=st=mbea=mbNMM=dla=gazociągu=fi=VM=
mmI

hkoJt=OJNV=
MPMPJMU=

zKszKOKRK=VVMR
JM4

d-01.00.00OM
dKNKO

NIMMsztKN
NIMMoAwbj

sztKmołączenia=rur=z=polietólenu=o=śrK=VM=mm=za=pomocą =
kształtek=elektrooporowóch=J=wókopó=umocnioneI
J=montaż łuku=PM=st=mbea=mbNMM=dla=gazociągu=fi=VM=
mmI

hkoJt=OJNV=
MPMPJMU=

zKszKOKRK=VVMR
JM4

d-01.00.00ON
dKNKO

NIMMsztKN
NIMMoAwbj
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mouró=ochronneI

J=ułożenie=rur=ochronnóch=fiOORxOMIR=mbea=mbNMM=oC=
pao=NNI
J=montaż=z=kompletem=manszet=i=plóz=dóstansowóchI

hkoJt=OJNV=
MNNVJMO

d-01.00.00OO
dKNKO

NOIRMmRIRM=H=TIMM
NOIRMoAwbj

mmróba=szczelności=gazociągówI
J=wókonanie=próbó=szczelności=gazociągu=wraz=z=
kosztem=jego=przedmuchaniaI

hkoJt=OJNV=
MONNJMO

d-01.00.00OP
dKNKO

PNIRMmpozKN4=H=pozKNR
PNIRMoAwbj

rócza
łt

hoszt=wókonania=i=demontażu=tómczasowego=bó=passu=
dla=przebudowówanóch=odcinków=gazociąguI

halkulacja=
własna

d-01.00.00O4
dKNKO

NIMMrócza
łt

N

NIMMoAwbj
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