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1.1. Zakres pozycji

Przedmiar Pozycji Rozliczeniowych powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi 
dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że 
Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy zaprojektować i 
wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. 
Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny jednostkowej/ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane 
jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji 
stanowią jedynie skrótowe oznaczenie Robót, które są w pełni opisane w Programie funkcjonalno-
użytkowym zgodnie z referencją podaną w kolumnie 3 Tabeli Przedmiaru Pozycji Rozliczeniowych. 
Cena jednostkowa/cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały, 
czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych 
w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w PFU czy też nie.
Cena jednostkowa/cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane 
Roboty objęte tą pozycją.

1.2. Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.
Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 5 lipca 2001r. o cenach - załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 20 lutego 2013 (poz. 385).
Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w 
Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez 
Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny 
innych pozycji Przedmiaru Robót.
Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Do cen nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa/ cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Przedmiaru Robót  będzie 
obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w pkt. 9 WW.

1.3. Płatności

Zapłata wszystkich pozycji zostanie zrealizowana zgodnie z Rozdziałem 14 Warunków Kontraktu. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę dla danej pozycji w Przedmiarze Pozycji Rozliczeniowych – dotyczy tabeli 00 - 
Wymagania ogólne. W takim przypadku po uzgodnieniu z Inżynierem dopuszcza się możliwość 
częściowej zapłaty w oparciu o poszczególne pozycje  Przedmiaru Robót-  tabela 00-Wymagania 
ogólne.  
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Tabela elementów rozliczeniowych

Lp. Podstawa
Nr spec.
techn.

Opis j.m. Ilość Cena Wartość

KOSZTORYS:

1 Wymagania ogólne

1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej

1
d.1.1

WKI
7.740.01.

WW-00 Opracowanie dokumentacji projektowej
wykonawczej

kpl. 1,000

2
d.1.1

WKI
7.740.02.

WW-00,
WW01

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1,000

Razem dział: Opracowanie dokumentacji projektowej

1.2 Koszty organizacji ruchu w rejonie prowadzenia robót

3
d.1.2

WKI
7.740.03.

WW-00 Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kpl. 1,000

4
d.1.2

WKI
7.740.03.

WW-00 Koszty zajęcia pasa drogowego kpl. 1,000

Razem dział: Koszty organizacji ruchu w rejonie prowadzenia robót

1.3 Organizacja zaplecza budowy

5
d.1.3

WKI
7.740.04.

WW-00 Urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy kpl. 1,000

Razem dział: Organizacja zaplecza budowy

Razem dział: Wymagania ogólne

2 Roboty przygotowawcze

2.1 Czyszczenie (frezowanie) i inspekcja TV

6
d.2.1

KNR 4-05
2102-02

WW-03 Czyszczenie (frezowanie) i inspekcja kanałów
kołowych o średnicy 0,25 m

m 466,000

7
d.2.1

KNR 4-05
2102-05

WW-03 Czyszczenie (frezowanie) i inspekcja kanałów
kołowych o średnicy 0,5 m

m 29,000

8
d.2.1

KNR 4-05
2102-06

WW-03 Czyszczenie (frezowanie) i inspekcja kanałów
kołowych o średnicy 0,6 m

m 60,000

Razem dział: Czyszczenie (frezowanie) i inspekcja TV

2.2 Czyszczenie studni i komór

9
d.2.2

KNR 4-05
2122-01

WW-03 Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy
wewnętrznej  do 1200 mm

szt. 11,000

Razem dział: Czyszczenie studni i komór

Razem dział: Roboty przygotowawcze

3 Renowacja sieci kanalizacyjnych

3.1 Renowacja rurociągów rękawem nasączonym żywicą bezstyrenową

10
d.3.1

KNZ 4-05
2102-01

WW-03 Renowacja rękawem nasączonym żywicą
epoksydową kanałów kołowych o średnicy 0,25
m

m 466,000

11
d.3.1

KNZ 4-05
2102-05

WW-03 Renowacja rękawem nasączonym żywicą
epoksydową kanałów kołowych o średnicy 0,5 m

m 29,000

12
d.3.1

KNZ 4-05
2102-06

WW-03 Renowacja rękawem nasączonym żywicą
epoksydową kanałów kołowych o średnicy 0,6 m

m 60,000

Razem dział: Renowacja rurociągów rękawem nasączonym żywicą bezstyrenową

3.2 Renowacja studni rewizyjnych chemią budowlaną

13
d.3.2

KNZ 4-05
2110-40

WW-03 Renowacja chemią budowlaną studzienek
rewizyjnych murowanych o średnicy
wewnętrznej do 1000 mm i głębokości do 4,0 m

szt. 5,000

14
d.3.2

KNZ 4-05
2110-45

WW-03 Renowacja chemią budowlaną studzienek
rewizyjnych murowanych o średnicy
wewnętrznej do 1000 mm i głębokości do 4,5 m

szt. 3,000

15
d.3.2

KNZ 4-05
2110-50

WW-03 Renowacja chemią budowlaną studzienek
rewizyjnych murowanych o średnicy
wewnętrznej do 1000 mm i głębokości do 5,0 m

szt. 2,000
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Tabela elementów rozliczeniowych

Lp. Podstawa
Nr spec.
techn.

Opis j.m. Ilość Cena Wartość

16
d.3.2

KNZ 4-05
2110-50

WW-03 Renowacja chemią budowlaną studzienek
rewizyjnych betonowych o średnicy
wewnętrznej do 1200 mm i głębokości do 5,0 m

szt. 1,000

17
d.3.2

KNZ 4 1429-
02

WW-02,
WW-03

Wymiana włazów na włazy żeliwne  kl. D400 szt. 11,000

18
d.3.2

KNNR 4
1429-04

WW-02,
WW-03

Wymiana stopni złazowych w studniach
rewizyjnych

kpl. 11,000

Razem dział: Renowacja studni rewizyjnych chemią budowlaną

3.3 Renowacja włączeń odcinków bocznych sieci

19
d.3.3

KNZ 4-05
2102-01

WW-03 Profile pakero-kapeluszowe o dł. 0,3-0,4m dla
odgałęzień wpiętych w kanał

szt 5,000

20
d.3.3

KNZ 4-05
2102-02

WW-03 Pakery dostudzienne w zakresie średnic 0,15-0,5
m dla odgałęzień wpiętych do studni
rewizyjnych

szt 2,000

Razem dział: Renowacja włączeń odcinków bocznych sieci

Razem dział: Renowacja sieci kanalizacyjnych

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Razem Udział %

1 Wymagania ogólne

1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej

1.2 Koszty organizacji ruchu w rejonie prowadzenia robót

1.3 Organizacja zaplecza budowy

2 Roboty przygotowawcze

2.1 Czyszczenie (frezowanie) i inspekcja TV

2.2 Czyszczenie studni i komór

3 Renowacja sieci kanalizacyjnych

3.1 Renowacja rurociągów rękawem nasączonym żywicą
bezstyrenową

3.2 Renowacja studni rewizyjnych chemią budowlaną

3.3 Renowacja włączeń odcinków bocznych sieci

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:
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