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Założenia przyjęte do kosztorysu inwestorskiego:
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110mm z rur PE i długości 300,0 m, średnie zagłębienie - 1,6 m;
- kompletna przepomowania ścieków z dwoma pompami zatapialnymi + szafa sterownicza z układem zdalnego 
monitoringu + zasilanie elektroenergetyczne;
- sieć kanalziacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm z rur PVC i długości 2500,0m, średnie zagłębienie - 2,5m;
- studnie kanalizacji sanitarnej betonowe o średnicy 1,0m w odglełościach co 40m;
- trójniki dla odgałęzień (przyłączy) w odległościach co 25m.

Założenia dotyczące robót rozbiorkowych i odtworzeniowych:
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kruszywwa stabilizowanego mechniczne, grubości 25cm.

Założenia dotyczące robót ziemnych:
- wykop otwarty o minimalnej szerokości 0,9 m, umocnione ściany / szalowanie wykopu;
- rury w wykopie układać na podsypce z piasku o wysokosci 15 cm;
- zasypka rury piaskiem o wysokości 30 cm ponad wierzch rury z ręcznym zageszczeniem;
- zagęszczanie mechaniczne wykopu warstwami o grubości maksymalnej 30 cm;
- oznakowanie trasy kanalizacji taśma ostrzegawczą.

Założenia dotyczące robót montażowych:
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 litych kielichowych;
- próba szczelności.

Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonywania robót budowlanych, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakresem robót przedstawionym przez Inwestora. Wszelkie 
odstępstwa od przyjętej technologii i zastosowaniu wyrobów budowlanych są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Inwestorem i Projektantem. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem/terenem przeznaczonym do 
wykonania robót budowlanych, warunkami w terenie oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na sporządzenie 
prawidłowej oferty przetargowej. Oferent jest zobowiązany porównać przedstawiony zakres robót, technologie i 
obmiar robót ze stanem faktycznym obiektu przeznaczonego do wykonania robót budowlanych celem sporządzenia 
prawidłowej oferty. Dla wykonania zadania należy zastosować wyroby budowlane o najwyższej jakości i posiadające 
odpowiednie dokumenty uprawniające wyroby budowlane do wbudowania.
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RazemPoszczeg...j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS : 

DZIAŁ:  Nawierzchnia - rozbiórka i odtworzenied.1

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 
cm

KNR 2-31 
0802-07

1
d.1

270,000m20,9*300

270,000m2RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy 
dalszy 1 cm grubości (dodatkowe 10 cm)
krotność = 10

KNR 2-31 
0802-08

2
d.1

270,000m20,9*300

270,000m2RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km (kruszywo)

KNR 4-01 
0108-11

3
d.1

67,500m30,9*0,25*300

67,500m3RAZEM
m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 

każdy następny 1 km (kruszywo)
krotność = 5

KNR 4-01 
0108-12

4
d.1

67,500m30,9*0,25*300

67,500m3RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 
25 cm

KNNR 6 
0113-03

5
d.1

270,000m20,9*300

270,000m2RAZEM

DZIAŁ:  Roboty ziemne - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznejd.2

mRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym

KNNR 1 
0111-01

6
d.2

300,000m300

300,000mRAZEM

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku 
(10% ręcznie)

KNNR 1 
0307-04

7
d.2

40,500m30,1*(0,9*(1,75-0,25)*300)

40,500m3RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV (90% mechanicznie)

KNNR 1 
0209-10

8
d.2

364,500m30,9*(0,9*(1,75-0,25)*300)

364,500m3RAZEM

m2Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i 
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

KNNR 1 
0313-01

9
d.2

960,000m22*1,6*300

960,000m2RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm - 
podspyka pod rurę

KNNR 4 
1411-02

10
d.2

40,500m30,15*0,9*300

40,500m3RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm (obsypka 
rury + obsypka ponad rurę 30 cm = 40 cm)
krotność = 2

KNNR 4 
1411-03

11
d.2

108,000m3(0,1+0,3)*0,9*300

108,000m3RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymiKNNR 1 
0408-01

12
d.2

148,500m3(0,15+0,1+0,3)*0,9*300

148,500m3RAZEM
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m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

KNNR 1 
0214-02

13
d.2

256,500m30,9*(1,75-0,25-0,15-0,1-0,3)*300

256,500m3RAZEM
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 

w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
(wywóz nadmiaru urobku)

KNNR 1 
0206-04

14
d.2

148,500m3(0,15+0,1+0,3)*0,9*300

148,500m3RAZEM

m3Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu 
I-IV) ponad 1 km (wywóz nadmiaru urobku)
krotność = 5

KNNR 1 
0208-02

15
d.2

148,500m3(0,15+0,1+0,3)*0,9*300

148,500m3RAZEM

DZIAŁ:  Roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznejd.3

złącz
.

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego o śr. zewn. 110 mm

KNNR 4 
1010-04

16
d.3

25,000złącz.300/12

25,000złącz.
RAZEM

mMontaż rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych (PE, 
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

KNNR 4 
1009-04

17
d.3

300,000m300

300,000mRAZEM
mOznakowanie trasy sieci kanalizacji sanitarnej ułożonego w ziemi taśmą z 

tworzywa sztucznego
KNR-W 2-19
0102-01

18
d.3

300,000m300

300,000mRAZEM

200
m -1
prób

.

Próba wodna szczelności sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur typu 
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

KNNR 4 
1606-01

19
d.3

1,500200m
-1

prób.

300/200

1,500200m
-1

prób.RAZEM

kpl.Przepompownia ścieków z polimerobetonu z dwoma pompami zatapialnymi -
kompletna z dowozem i montażem

20
d.3

1,000kpl.1

1,000kpl.RAZEM

kpl.Szafa sterownicza z układem zdalnego monitoringu i zasilaniem 
elektroenergetycznym dla przepompowni ścieków

21
d.3

1,000kpl.1

1,000kpl.RAZEM

DZIAŁ:  Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni - sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej

d.4

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 
cm

KNR 2-31 
0802-07

22
d.4

2 340,000m20,9*2600

2 340,000m2RAZEM
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m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy 
dalszy 1 cm grubości (dodatkowe 10 cm)
krotność = 10

KNR 2-31 
0802-08

23
d.4

2 340,000m20,9*2600

2 340,000m2RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km (kruszywo)

KNR 4-01 
0108-11

24
d.4

585,000m30,9*0,25*2600

585,000m3RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy następny 1 km (kruszywo)
krotność = 5

KNR 4-01 
0108-12

25
d.4

585,000m30,9*0,25*2600

585,000m3RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 
25 cm (odtworzenie nawierzchni)

KNNR 6 
0113-03

26
d.4

2 340,000m20,9*2600

2 340,000m2RAZEM

DZIAŁ:  Roboty ziemne - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejd.5

mRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym

KNNR 1 
0111-01

27
d.5

2 600,000m2600

2 600,000mRAZEM

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku 
(10% ręcznie)

KNNR 1 
0307-04

28
d.5

561,600m30,1*0,9*(2,65-0,25)*2600

561,600m3RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV (90% mechanicznie)

KNNR 1 
0209-10

29
d.5

5 054,400m30,9*(0,9*(2,65-0,25)*2600)

5 054,400m3RAZEM

m2Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i 
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

KNNR 1 
0313-01

30
d.5

13 000,000m22*2,5*2600

13 000,000m2RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm - 
podspyka pod rurę

KNNR 4 
1411-02

31
d.5

351,000m30,15*0,9*2600

351,000m3RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm (obsypka 
rury + obsypka ponad rurę 30 cm = 50 cm)

KNNR 4 
1411-04

32
d.5

1 170,000m3(0,2+0,3)*0,9*2600

1 170,000m3RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymiKNNR 1 
0408-01

33
d.5

1 521,000m3(0,15+0,2+0,3)*0,9*2600

1 521,000m3RAZEM

m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

KNNR 1 
0214-02

34
d.5

4 095,000m30,9*(2,65-0,25-0,15-0,2-0,3)*2600

4 095,000m3RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 
w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
(wywóz nadmiaru urobku)

KNNR 1 
0206-04

35
d.5
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1 521,000m30,9*(0,15+0,2+0,3)*2600

1 521,000m3RAZEM

m3Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu 
I-IV) ponad 1 km (wywóz nadmiaru urobku)
krotność = 5

KNNR 1 
0208-02

36
d.5

1 521,000m30,9*(0,15+0,2+0,3)*2600

1 521,000m3RAZEM

mOznakowanie trasy sieci kanalizacji sanitarnej ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego

KNR-W 2-19
0102-01

37
d.5

2 600,000m2600

2 600,000mRAZEM

DZIAŁ:  Roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejd.6

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mmKNNR 4 
1308-03

38
d.6

2 600,000m2600

2 600,000mRAZEM

stud
.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
o głębokości 3m

KNNR 4 
1413-01

39
d.6

65,000stud.2600/40

65,000stud.
RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 
mm - trójniki

KNNR 4 
1322-03

40
d.6

104,000szt2600/25

104,000sztRAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mmKNNR 4 
1610-02

41
d.6

13,000odc.
-1

prób.

2600/200

13,000odc.
-1

prób.RAZEM

mUłożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 110 i długości 1,5 m na kablach 
sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

KNNR 5 
0705-02

42
d.6

78,000m(2600/50)*1,5

78,000mRAZEM
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20 439,0632r-grobocizna999 000 1481.

złRAZEM
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0,0225m3bale iglaste obrzynane nasycane kl.III2640020 3 0601.

14,6580m3bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III2640020 3 0602.

0,3900m3deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III2600622 3 0603.

12,5640m3drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple2645050 3 0604.

0,7800m3drewno na stemple budowlane śr.12-14cm3950010 3 0605.

1 684,5000kgklamry ciesielskie1341200 3 0336.

0,3000szt.kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm5148999 3 0207.

0,0375m3krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II2641610 3 0608.

325,0000sztKrąg żelbetowy łączony na zaprawę fi 1200 mm, wys. 500 mm5421008 3 0209.

0,1500szt.króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe5681299 3 02010.

104,0000szt.kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 200 mm5614999 3 02011.

30,5500m3mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-102370602 3 06012.

14,9500m3mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,52370601 3 06013.

9 492,8000kgPale szalunkowe stalowe gięte na zimno1124010 3 03314.

65,0000szt.pierścienie odciążające żelbetowe5470500 3 02015.

65,0000szt.pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm5470899 3 02016.

2 168,5500m3pospółka - kruszywo nienormowane1602199 3 06017.

1,0000szt.przepompownia ścieków z polimerobetonu z dwoma pompami zatapialnymi5420000 3 02018.

444,6000kgroztwór asfaltowy 'Abizol P2301551 3 03319.

242,4500kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R2301501 3 03320.

81,1200mrury osłonowa dwudzielna5000999 3 04021.

2 652,0000mrury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 
200 mm

5601299 3 04022.

21,7500mrury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm5031060 3 04023.

306,0000mrury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm5603999 3 04024.

0,3190m3słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów3951300 3 06025.

520,0000szt.stopnie włazowe żeliwne6330799 3 02026.

1,0000szt.szafa sterownicza z układem zdalnego monitoringu i zasilaniem 
elektroenergetycznym dla przepompowni ścieków

7052999 3 02027.

4,0500kgśruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami6801299 3 03328.

3 103,0000mtaśma z folii polietylenowej do znakowania tras1560540 3 04029.

1 383,3000ttłuczeń kamienny1600580 3 03430.

0,3000szt.tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych5619999 3 02031.

13,0000szt.uszczelki gumowe płaskie6815999 3 02032.

65,0000szt.właz kanałowy typu ciężkiego6330199 3 02033.

65,2500m3woda3930099 3 06034.

32,2050m3woda z rurociągu3930001 3 06035.

3,2500m3zaprawa cementowa M 72380823 3 06036.

złmateriały pomocnicze37.

złRAZEM
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WartośćIlośćCenaj.m.NazwaIndeksLp.

16,2500m-gagregat prądotwórczy81100 3 1481.

9,7500m-gciągnik siodłowy z naczepą 16t39314 3 1482.

267,2000m-gkoparka gąsienicowa 0.60 m311163 3 1483.

12,2670m-grówniarka samojezdna 74 kW (100 KM)11612 3 1484.

4,3500m-gsamochód dostawczy39511 3 1485.

3,1900m-gsamochód dostawczy 0,9 t39511 3 1486.

514,2060m-gsamochód samowyładowczy 5 t39811 3 1487.

391,5000m-gsamochód samowyładowczy do 5 t39811 3 1488.

237,8100m-gsamochód skrzyniowy39500 3 1489.

193,9635m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)11333 3 14810.

28,4490m-gspycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)11334 3 14811.

1,3182m-gśrodek transportowy39000 3 14812.

166,9500m-gubijak spalinowy 200 kg12622 3 14813.

134,9370m-gwalec statyczny samojezdny12100 3 14814.

1 208,7450m-gzagęszczarka wibracyjna12500 3 14815.

16,2500m-gzgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm72551 3 14816.

28,4490m-gzrywarka przyczepna11711 3 14817.

213,5540m-gżuraw samochodowy31100 3 14818.

złRAZEM


