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Nr Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
1  ROBOTY ZIEMNE

1 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z 
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 1.136,190

2 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 
m

m3 110,000

3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 
-szerokość 0.8-1.5 m

m3 162,000

4 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3 974,000

5 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km

m3 974,000

6 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm m2 264,000
7 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 

6m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką
m2 1.060,000

8 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 1.136,000
9 Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm m2 21,000

10 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm m2 21,000
11 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o 

grubości 2cm
m2 21,000

12 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce 
piaskowej ROZBIÓRKA

m2 25,000

13 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce 
piaskowej

m2 25,000

14 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 6,000
15 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii  III m2 6,000
16 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej
m 8,000

17 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej m 8,000
18 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm m2 231,000
19 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z kamienia podkładowego o grubości

po zgęszczeniu 14cm
m2 231,000

20 UTYLIZACJA I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW m3 4,000
3  ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

21 Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm m 219,000
22 Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm m 45,000
23 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 

150-250mm długości do 30m, w gruntach kategorii  III-IV PRZEWIERT 250 PE RC
m 21,000

24 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i 
głębokości 3m

szt 1,000

25 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i 
głębokości 3m

szt 8,000

26 Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur z polietylenu o średnicy nominalnej 250mm połączeni
e

3,000

27 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy 
nominalnej 160mm

złącze 2,000

28 Deskowanie ław fundamentowych m2 11,200
29 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - 

transport mieszanki betonowej japonkami
m3 6,000

30 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

15,000

31 PRZEGŁĄD KANAŁU KAMERĄ m 264,000
Razem
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