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PRZEDMIARY ROBÓT – etap II  

Budowy pi ęćdziesi ęciu budynków mieszkalnych  jednorodzinnych  oraz bu dynku 
usługowego  wraz z instalacjami wewn ętrznymi : wod. - kan., co., ccw, elektrycznymi  
oraz zewn ętrznymi instalacjami co., i ccw.  i o świetleniem terenu  na działce nr 19/12, 

w obr. 0005 przy ul. 1 Maja, w Kielcach. 
 

Przedmiary robót stanowią  jedynie materiał pomocniczy i mają  charakter 
informacyjny do sporządzenia wyceny. Zamawiający nie wymaga załączenia do 
oferty kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

 
   Zawarto ść: 
11.1 Roboty budowlane – mieszkania – etap II  
11.2 Roboty budowlane – rozbiórki – etap II  
11.3 Instalacja sanitarna – przył ącze wody – etap II  
11.4 Instalacja sanitarna – przył ącze kanalizacji – etap II  
11.5 Instalacja zewn ętrzna c.o. i c.c.w.  – etap II 
11.6 Instalacje sanitarne – kanalizacja deszczowa  – eta p II  
11.7 Instalacje sanitarne -  wod - kan., c.o – mieszkani a  - etap II 
11.8.1 Instalacje elektryczne  - o świetlenie terenu  – etap II 
11.8.2 Instalacje elektryczne  - mieszkania – etap II 
11.9 Roboty drogowe – etap II  
11.10. Wycinka drzew 
 
Uwaga:  
Wycena robót nie obejmuje:  

1. w robotach drogowych -  wykonania warstw nawierz chniowych z kostki 
brukowej  i płyt a żurowych wraz kraw ężnikami i obrze żami,  

2. w robotach elektrycznych – słupów i opraw o świetlenia terenu.  
 

Jeżeli w dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  lub   
przedmiarach robót, w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 
producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w stosunku do 
określonych materiałów, urządzeń, itp., to ma to na celu wyłącznie określenie parametrów 
technicznych i jakościowych materiałów wymaganych  do realizacji zadania. Wykonawca 
może w tych wypadkach zaoferować materiały „równoważne” tj. posiadające parametry 
techniczne i  jakościowe nie gorsze niż wskazane.  
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