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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W
CZERWIONCE-LESZCZYNACH
PRZEBUDOWA KABLI NN W CZERWIONCE - LESZCZYNACH
NA TERENIE SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 4 POZOSTAJ CYCH W KOLIZJI Z
PROJEKTOWANYM BOISKIEM
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Budowa: Szko a Podstawowa nr 4 im. T. Ko ciuszki
ul. Furgo a 71
44-230 Czerwionka - Leszczyny
dzia ki nr 345/173, 338/172, 1394/172

Nazwa obiektu lub robót: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Lokalizacja: Szko a Podstawowa nr 4 im. T. Ko ciuszki

ul. Furgo a 71
44-230 Czerwionka - Leszczyny
dzia ki nr 345/173, 338/172, 1394/172

Nazwy i kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Zamawiaj cy: Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka - Leszczyny

Jednostka opracowuj ca: STUDIO PROJEKTOWE "SP" DOMINIKA STULA-NANKIEWICZ
Ul. Kwiatowa 6
44-218 Rybnik ( skie)
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W

CZERWIONCE-LESZCZYNACH
 PRZEBUDOWA KABLI NN W

CZERWIONCE - LESZCZ...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kabli nN w Czerwionce - Leszczynach na terenie Szko y Podstawowej nr 4
pozostaj cych w kolizji z projektowanym boiskiem, Szko a Podstawowa nr 4 im. T. Ko ciuszki, ul. Furgo a 71, 44-230 Czerwionka
– Leszczyny, na dzia kach nr 345/173, 338/172, 1394/172.
Zakres opracowania obejmuje:
• przebudowa istniej cych kabli elektroenergetycznych,
• u enie nowych linii kablowych po nowych trasach,
• zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych

Wszystkie elementy sk adowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, cz  rysunkowa oraz przedmiar robót stanowi
komplet dokumentacji technicznej. Przy sporz dzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie
wymienione elementy dokumentacji technicznej nale y rozpatrywa cznie. W przypadku nie wyst pienia danej pozycji w
jakiejkolwiek cz ci sk adowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, któr  uj to w pozosta ych cz ciach, fakt ten nie
zwalnia wykonawcy od realizacji ca ci zamówienia b  uj cia elementu w cenie ofertowej.
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W

CZERWIONCE-LESZCZYNACH
 PRZEBUDOWA KABLI NN W

CZERWIONCE - LESZCZ...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilo ci robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie
in ynierii l dowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
4 W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
PRZEBUDOWA KABLI NN W CZERWIONCE - LESZCZYNACH
NA TERENIE SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 4 POZOSTAJ CYCH W KOLIZJI Z
PROJEKTOWANYM BOISKIEM
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

1 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i
wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu
Przebudowa i zebezpieczenie kabli nN

1.1 KNNR 5/701/1 STWiOR: ST, SST-1
Kopanie rowów dla kabli, r cznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilo ci robót:
133*0,6*1 79,800000

RAZEM: 79,800000 m3 79,800
1.2 KNNR 5/706/2 STWiOR: ST, SST-1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko  do 0,6·m
Wyliczenie ilo ci robót:

133 133,000000
RAZEM: 133,000000 m3 133,000

1.3 KNNR 5/707/4
(1) analogia

STWiOR: ST, SST-1
Uk adanie kabli w rowach kablowych - r cznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie foli , kabel
energetyczny NA2XY-J 0,6/1kV 4x120mm2, rura os onowa o rednicy 110 mm, niebieska,
dwu cienna posiadaj ca karbowan  warstw  zewn trzn  i g adk  warstw  wewn trzn , o
konstrukcji cianki zapewniaj cej bardzo wysok  sztywno  obwodow , ze z czk  typu M, pokrywa
systemowa do zabezpieczania rur os onowych, np. d awica czopowa, przykrycie foli

Wyliczenie ilo ci robót:
120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120
1.4 KNNR 5/707/4

(1) analogia
STWiOR: ST, SST-1
Uk adanie kabli w rowach kablowych - r cznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie foli , kabel
energetyczny NA2XY-J 0,6/1kV 4x150mm2, rura os onowa o rednicy 110 mm, niebieska,
dwu cienna posiadaj ca karbowan  warstw  zewn trzn  i g adk  warstw  wewn trzn , o
konstrukcji cianki zapewniaj cej bardzo wysok  sztywno  obwodow , ze z czk  typu M, pokrywa
systemowa do zabezpieczania rur os onowych, np. d awica czopowa, przykrycie foli

Wyliczenie ilo ci robót:
120+2*150 420,000000

RAZEM: 420,000000 m 420
1.5 KNNR 9/806/3 STWiOR: ST, SST-1

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo owych o izolacji i
pow oce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju  do 120·mm2 szt 2
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W

CZERWIONCE-LESZCZYNACH
 PRZEBUDOWA KABLI NN W

CZERWIONCE - LESZCZ...

Nr
<-NR->

Podstawa
ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilo ci robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo
<-ILOSC->

1.6 KNNR 9/806/4 STWiOR: ST, SST-1
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo owych o izolacji i
pow oce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju  do 240·mm2 szt 6

1.7 KNNR 5/706/2 STWiOR: ST, SST-1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko  do 0,6·m

Wyliczenie ilo ci robót:
133 133,000000

RAZEM: 133,000000 m3 133,000
1.8 KNNR 5/702/1 STWiOR: ST, SST-1

Zasypanie rowów dla kabli, r cznie, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilo ci robót:

133*0,6*0,8 63,840000
RAZEM: 63,840000 m3 64
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W

CZERWIONCE-LESZCZYNACH
 PRZEBUDOWA KABLI NN W

CZERWIONCE - LESZCZ...

Zestawienie materia ów

Lp
.

Nazwa materia u Jm Ilo

1. Folia ochronna niebieska o grubo ci 0.4-0.6 mm do uk adania w ziemi nad kablami elektrycznymi i energetycznymi m 561,6
2. Kabel energetyczny NA2XY-J 0,6/1kV 4x120mm2 m 124,8
3. Kabel energetyczny NA2XY-J 0,6/1kV 4x150mm2 m 436,8
4. Mufa kablowa przelotowa termokurczliwa 0,6/1kV do kabli 120-150 mm2 szt 8
5. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 70
6. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 20,216
7. Pokrywa systemowa do zabezpieczania rur os onowych, np. d awica czopowa / gniazdowy wk ad uszczelniaj cy

zapobiegaj cy zapiaszczeniu i zamuleniu rur szt 8
8. Rura os onowa o rednicy 110mm, niebieska, dwu cienna posiadaj ca karbowan  warstw  zewn trzn  i g adk

warstw  wewn trzn , o konstrukcji cianki zapewniaj cej bardzo wysok  sztywno  obwodow , ze z czk  typu M m 561,6
9. upek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm szt 14,1

10. upek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SOM, SOK o wym. 10x10x60 cm szt 2
11. czka kablowa do zaprasowania 120mm2 szt 8
12. czka kablowa do zaprasowania 150mm2 szt 24
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W

CZERWIONCE-LESZCZYNACH
 PRZEBUDOWA KABLI NN W

CZERWIONCE - LESZCZ...

Spis dzia ów przedmiaru robót

Nr Nazwa dzia u robót
1 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz

roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Przebudowa i zebezpieczenie kabli nN

1.1 Kopanie rowów dla kabli, r cznie, grunt kategorii I-II
1.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko  do 0,6·m
1.3 Uk adanie kabli w rowach kablowych - r cznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie foli , kabel energetyczny NA2XY-J 0,6/1kV 4x120mm2,

rura os onowa o rednicy 110 mm, niebieska, dwu cienna posiadaj ca karbowan  warstw  zewn trzn  i g adk  warstw  wewn trzn ,
o konstrukcji cianki zapewniaj cej bardzo wysok  sztywno  obwodow , ze z czk  typu M, pokrywa systemowa do zabezpieczania
rur os onowych, np. d awica czopowa, przykrycie foli

1.4 Uk adanie kabli w rowach kablowych - r cznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie foli , kabel energetyczny NA2XY-J 0,6/1kV 4x150mm2,
rura os onowa o rednicy 110 mm, niebieska, dwu cienna posiadaj ca karbowan  warstw  zewn trzn  i g adk  warstw  wewn trzn ,
o konstrukcji cianki zapewniaj cej bardzo wysok  sztywno  obwodow , ze z czk  typu M, pokrywa systemowa do zabezpieczania
rur os onowych, np. d awica czopowa, przykrycie foli

1.5 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo owych o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych, kabel o przekroju  do 120·mm2

1.6 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo owych o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych, kabel o przekroju  do 240·mm2

1.7 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko  do 0,6·m
1.8 Zasypanie rowów dla kabli, r cznie, grunt kategorii I-II


