
 
 

KOSZTORYS  INWESTORSKI 

 

 

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego : 

            - "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi  Domaszowice”   

                                                      gm. Domaszowice 

Nazwy i kody CPV : 

Dział robót:   45000000     Roboty budowlane 

Grupa robót:  45200000    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

                                                 części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

                            45300000   Wykonanie instalacji budowlanych 

Klasa robót:   45210000    Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

                        45230000    Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych 

                        45310000    Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu 

b)  Nazwa i adres inwestora :                                   Podpis inwestora: 

                  Gmina Domaszowice                                                                                                               

                       ul. Główna 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             46-146 Domaszowice 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

c)  Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys : 

 „NEUSTEIN” s.c. Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji Krystyna i Andrzej Neustein 

45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22  tel.  77 544 12 98   kom. 509 255 415,  e-mail : neustein@op.onet,pl 

  

d)  Imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys : 
 

Projektant :  

 imię  i  nazwisko 
Specjalność 

Nr  upr. 

bud. 
Data Podpis 

     

 

 mgr inż.  Andrzej  Neustein 

sieci  i 

instalacje 

sanitarne 

 

 
  29/87/Op. 

330/88/Op. 

331/88/Op.  

 

 

Grudzień 

2017 r. 

 

     

 

 techn.  Mirosław Rajca 

sieci  i 

instalacje 

elektryczne 

 
 

83/77/Op 

50/82/Op 
 

 

 

Grudzień 

2017 r. 

 

e) Wartość kosztorysowa robót  :          netto -   

                                                     23% VAT  -      

brutto -   

 

f)  Data opracowania kosztorysu inwestorskiego :   grudzień 2017 r. 

Egz. nr 
1 

1. Strona tytułowa. 
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Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 

18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz..U.Nr 130, 

poz. 1389). 

Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowiły : 

1)  Dokumentacja projektowa  

2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

3)  Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

4)  Przedmiary robót 

5)  Ceny jednostkowe robót podstawowych 

Kosztorys inwestorski wykonano metodą kalkulacji  uproszczonej w oparciu o : 

1) ceny jednostkowe określone na podstawie danych rynkowych 

2) ceny materiałów podane przez producentów 

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dnia 2.09 2004 r. w tabelach przedmiaru robót nie uwzględniono robót 

tymczasowych –  ziemnych, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

Dlatego wykonawca w cenie ułożenia 1 mb rurociągu powinien uwzględnić koszt wykonania robót ziemnych w 

oparciu o podane średnie głębokości jego ułożenia , wymagane szerokości wykopu oraz dokumentację 

geologiczną. 

Kosztorys obejmuje koszty związane z wykonaniem przepięć grawitacyjnych Ø160PVC od istniejących kanalizacji na 

terenie posesji prywatnych do zaprojektowanej studzienki rewizyjnej lub pompowni przydomowej.   

2.1 Ogólny opis inwestycji 

 Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa  kanalizacji sanitarnej  dla wsi Domaszowice   gm. Domaszowice. 
Kanalizację sanitarną dla wsi Domaszowice projektuje się w układzie ciśnieniowym z dwoma pompowniami 

sieciowymi oraz grawitacyjne odprowadzenie ścieków z osiedla 40-lecia. Ścieki sanitarne z osiedla 40-lecia i 

kilku domów jednorodzinnych odprowadzane będą grawitacyjnie do pompowni ścieków D-2, która przetłaczać je będzie 

dalej do tłoczni ścieków D-1. Ścieki sanitarne z pozostałych posesji grawitacyjnie dopływać będą do zlokalizowanych na 

ich terenie pompowni przydomowych, które przetłaczać je będą rurociągami zbiorczymi do tłoczni ścieków D-1.  

Z kolei tłocznia ścieków D-1 dopływające ścieki z całej wsi Domaszowice przetłaczać będzie poprzez istniejący układ 

kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 
Z przeprowadzonych badań technicznych podłoża gruntowego wynika, że pod warstwą gleby lub nasypu  

zalegają  przeważnie piaski różnoziarniste częściowo zaglinione oraz okresowo występują gliny. 

Wodę gruntową nawiercono  w części otworów  na głęb. 1,6 ÷ 2,7 m  p.p.t. Uwzględniając istniejące warunki 

gruntowo-wodne odwodnienie wykopów przewiduje się na odcinkach gdzie może pojawić się w nich woda gruntowa 

oraz w przypadku gromadzenia się w wykopach wód opadowych. Dla gruntów piaszczystych obniżenie zwierciadła 

wody wykonać za pomocą  igłofiltrów  50 mm wpłukiwanych w grunt (bez obsypki) dł. 4 m. o rozstawie igieł co 

1,0÷1,5 m. 

Dla gruntów spoistych odwodnienie wykopów  przewidziano  jako bezpośrednie z dna wykopu za pomocą 

pompy spalinowej z przystawką samozasysającą  z napędem spalinowym lub elektrycznym. 

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne projektuje się z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej klasy S, lite  160÷200 mm 

układanych w wykopach pionowych umocnionych stalowymi obudowami prefabrykowanymi. Rurociągi i kształtki 

kanalizacyjne z PVC łączone będą na kielich i uszczelkę gumową. Przy układaniu kanału K.2-1 od studzienki S9 do S17 

na długości 48 m konieczna będzie rozbiórka istn. ogrodzenia z siatki drucianej. Po ułożeniu kanału ogrodzenie ustawić 

ponownie lecz z przesunięciem 0,5 m w kierunku granicy działki. Na rurociągach kanalizacyjnych przewidziano 

zamontować studzienki rewizyjne bet.  1000  mm lub z PE  425 mm, a na przepięciach PP  315 mm  Na odcinkach 

gdzie w podłożu występują gliny,  rurociągi kanalizacyjne układać  na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Na odcinkach 

gdzie w podłożu zalegają piaski lub żwiry rurociągi kanalizacyjne układać  na gruncie rodzimym. Rurociągi po ułożeniu 

powinny być sprawdzone na szczelność. Po wykonaniu próby szczelności należy wykonać ręcznie obsypkę kanału 

materiałem ziarnistym (piasek, pospółka) do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna być zagęszczona 

warstwami grubości do 30 cm ubijakiem płaszczyznowym. Dla kanałów układanych w pasach drogowych przewidziano 

pełną wymianę gruntu i zasypkę kanałów piaskiem dowożonym.   

 

2. Ogólna charakterystyka obiektu i robót. 
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Zasypkę należy zagęścić warstwami do 20 cm,  do stopnia Is = 0,97.  

Rurociągi tłoczne ścieków przewiduje się wykonać z rur PE100RC, SDR 17, PN 1,0 MPa,  40160 mm  (rury do 

przewiertów horyzontalnych).  Połączenia rurociągów za pomocą  kształtek elektrooporowych PE100, PN10 lub za 

pomocą zgrzewów doczołowych przy wykonywaniu przewiertów sterowanych.  Na  rurociągach zbiorczych 

przewidziano zamontować zasuwy odcinające W głównych węzłach układu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

zamontowane będą studzienki kontrolne z czyszczakami i zasuwami odcinającymi. Połączenia kołnierzowe powinny być 

wykonane przy użyciu śrub nierdzewnych.  Rurociągi tłoczne ścieków układane będą  na głębokości 1,5 3,0 m p.p.t.  

Głębokość posadowienia proj. rurociągów na poszczególnych odcinkach uzależniona będzie od faktycznego 

posadowienia istn. uzbrojenia podziemnego. Rurociągi tłoczne ścieków przewidziano prawie w całości układać 

bezwykopowo metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego. Przewiert sterowany dla danej średnicy rurociągu 

wykonywany będzie odcinkami o długości 20 ÷ 200 m.  

Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonywane będą  odkrywki w miejscach planowanego 

montażu kształtek (odgałęzień siodłowych dla przyłączy, zasuw itp.). Ponadto w wykopach pionowych umocnionych 

min. co 200 m wykonywane będą połączenia na zgrzewanie poszczególnych odcinków ułożonych rurociągów.  

Na odcinkach gdzie rurociągi układane będą w wykopach pionowych umocnionych należy oznaczyć ich przebieg taśmą 

lokalizacyjno-wykrywczą koloru brązowego z wtopioną wkładką metalową  (30 cm nad wierzchem rury). Rurociągi  

w wykopach układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm.  Po ułożeniu rurociągu obsypać go  ręcznie warstwą gruntu 

sypkiego 20 cm ponad wierzch rury. Następnie wykonać pozostałą część zasypki z wyjątkiem miejsc gdzie występuje 

armatura i  połączenia na łuki, trójniki, zaślepki (na czas wykonania próby szczelności). Przed całkowitym zasypaniem 

przewodów należy odcinkami o długości do 200 m przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa zgodnie  

z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. 

Zasypkę wykopów przewidziano w następujący sposób :  

- dla rurociągów ułożonych w ogródkach i w terenie otwartym zasypkę wykonać gruntem rodzimym 

- dla rurociągów ułożonych w pasie drogowym przewidziano pełną wymianę gruntu  

Zasypkę rurociągu wykonać  piaskiem  dowożonym , warstwami gr.30 cm z zagęszczeniem do stopnia Is = 0,97.  

 

 

2.2 Zakres podstawowych robót : 
 

 

Wyszczególnienie  Etap I. Jedn Ilość Uwagi 

1. Tłocznia ścieków D-1  w Domaszowicach 

 wraz z uzbrojeniem towarzyszącym i zagospodarowaniem terenu : 

  -  tłocznia ścieków D-1 zamontowana w zbiorniku z PEHD  2600 mm 

  -  rurociąg doprowadzający wodę PE  90 mm ,  L =  128m 

  -  hydrant p.poż nadziemny dn 80 mm 

  - hydrant płuczący  dn 80 mm 

  - zestaw dozujący preparat „Ferrox” z 2 zbiornikami o poj. 1000 l każdy 

    wraz z ułożeniem przewodu osłonowego PE  40 mm, L=42 m  

    dla przewodu dozującego preparat Ferrox  

   - 2 zasuwy odcinające kanaliz. żel. kołnierz. dn 150 mm z obudową i skrzynką  uliczną do zasuw  

   - 2 zasuwy odcinające wodoc.. żel. kołnierz. dn 80 mm z obudową i skrzynką   uliczną do zasuw 

  - ogrodzenie, chodnik, droga dojazdowa 

  - oświetlenie i linia kablowa energet. zasilająca tłocznię ścieków   

 

 

 

kpl. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg planu 

zagospod. 

terenu tłoczni 

2. Pompownia ścieków D-2  w Domaszowicach 

 wraz z uzbrojeniem towarzyszącym : 

  -  pompownia ścieków D-2 zamontowana w zbiorniku z polimerobetonu  1200 mm 

  - linia kablowa energet. zasilająca pompownię ścieków   

 

 

kpl. 

 

 

1 

 

3. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna, w tym :    

- kanały grawitacyjne PVC  200 mm  m 645  

 - studzienki kanaliz. bet.  1000 mm na kanałach PVC  200 mm kpl. 15  

 - studzienki kanaliz. z PE  425 mm na kanałach PVC  200 mm kpl. 6  
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Wyszczególnienie  Etap I. Jedn Ilość Uwagi 

4.  Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa , w tym: m 5 904  

- rurociągi ciśnieniowe PE  160/7,4 mm  m 631  

- rurociągi ciśnieniowe PE  110/6,6 mm  m 337  

- rurociągi ciśnieniowe PE  90/5,4 mm  m 1 529  

- rurociągi ciśnieniowe PE  75/4,5 mm  m 457  

- rurociągi ciśnieniowe PE   63/3,8 mm   m 1 092  

- rurociągi ciśnieniowe PE   50/3,0 mm   m 1 577  

- rurociągi ciśnieniowe PE   40/2,4 mm   m 281  

5.  Rury ochronne, w tym: m 103,4  

- rurociągi ochronne PE   225/13,4 mm   m 42,4 dla  przejścia  pod  torami  PKP 
- rurociągi ochronne PE   180/10,7 mm  m 41 dla  przejścia  pod  drogą krajową 
- rurociągi ochronne PE   140/8,3 mm   m 20 dla  przejścia  pod  drogą krajową 
Studzienka bet.  1500 mm  rewizyjna z czyszczakiem  100 mm,                                 
i 2 zasuwami nożowymi  100 mm i 1 zasuwą nożową  80 mm kpl. 1 

 

Studzienka bet.  1500 mm  rewizyjna z czyszczakiem  80 mm,                                 
i 3 zasuwami nożowymi  80 mm  kpl. 2 

 

Studzienka  bet.  1200 mm do dozowania preparatu Ferrox kpl. 1  

Hydrant  do płukania sieci dn 50 mm  kpl. 1 ze skrzynką uliczną 

Zasuwa odcinająca kanaliz. dn 100 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE kpl. 1  
Zasuwa odcinająca kanaliz. dn   65 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE kpl. 1  
Zasuwa odcinająca kanaliz. dn   50 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE kpl. 3  
Zasuwa odcinająca kanaliz. dn   40 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE kpl. 4  
 

 

Wyszczególnienie  Etap II Jedn. Ilość Uwagi 

1. Pompownie przydomowe, w tym: kpl. 149  

- pompownie przydomowe prefabryk. z PE   1200 mm z 2 pompami kpl. 4 zasilanie trójfazowe 

- pompownie przydomowe prefabryk. z PE   800 mm z 1 pompą kpl. 115 zasilanie trójfazowe 

- pompownie przydomowe prefabryk. z PE   800 mm z 1 pompą kpl. 30 zasilanie jednofazowe 

2.  Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne szt. 11,  w tym:    

- przyłącza kanaliz. grawit. PVC  160 mm   m 123  

- studzienki kanaliz. z PP  425 mm na ruroc. grawit. PVC  160 mm kpl 11  

3.  Przepięcia kanalizacyjne grawitacyjne,   w tym:    

- przepięcia kanaliz. grawit. PVC  160 mm m 809  

- studzienki kanaliz. z PP  315 mm na ruroc. grawit. PVC  160 mm kpl. 11  

4.  Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe,  w tym:  149/3573  

- przyłącza kanaliz. ciśn. PE  50 mm  m 256  

- przyłącza kanaliz. ciśn. PE  40 mm  m 3 317  

5.  Rury ochronne, w tym: m 17  

- rurociągi ochronne PE   110/6,6 mm  m 17 dla  przejścia  pod  drogą krajową 
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Roboty odtworzeniowe : 

Odtworzenie  nawierzchni  jezdni  dróg  asfaltowych 

     a) rozścielenie warstwy odsączającej z piasku   gr. 15 cm  na  zagęszczonym  i  wyprofilowanym  podłożu. 

     b)  rozścielenie   warstwy  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  frakcji  0-63 mm    gr. 30 cm 

     c)  rozścielenie  warstwy  wiążącej  z  asfaltobetonu AC22P 40/60. Grubość  warstwy  po  zagęszczeniu - 4 cm  

     d)  rozścielenie  warstwy  ścieralnej  z  asfaltobetonu. AC11S 50/70  Grubość  warstwy  po  zagęszczeniu - 4 cm 

Odtworzenie  nawierzchni  jezdni  dróg  tłuczniowych 

a) ułożenie  nawierzchni  z tłucznia kamiennego gr. 10 cm z zaklinowaniem miałem kamiennym, na 

podsypce piaskowej  gr. 10 cm 

Odtworzenie  nawierzchni  poboczy dróg   

       a) utwardzenie poboczy dróg  warstwą tłucznia kamiennego gr. 10 cm  na podsypce piaskowej gr.10 cm. 

 

Zasilanie elektryczne. 
 Dla budynków wielorodzinnych (pompownie dwupompowe) należy wystąpić o warunki podłączenia  

i opracować dokumentację projektową na zasilanie pompowni przydomowych. 
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3.1 Etap I 

 

Nr 
poz. 

Nr 
Specyfikacji 
Technicznej 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                               
Jednostki miary                                 

Cena jedn. 
netto 

Wartość netto  

Nazwa          Ilość (PLN) (PLN) 

I    Kanały grawitacyjne 

Montaż kanałów  z rur kanalizacyjnych PVC Ø 200 mm oraz studzienek rewizyjnych.  Wszystkie prace, w tym między innymi - 
wraz z robotami rozbiórkowymi , z robotami ziemnymi, z zabezpieczeniem wykopu, z próbami pomontażowymi,   
z odwodnieniem (jeżeli wymagane). Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna. 

1 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 03.00 

Kanał z rur PVC kl. S Ø 200/5,9  mm, łącznie   
z kształtkami.   m 645,0   

2 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 03.00 

Studzienki rewizyjne z kręgów bet. B-45 Ø 1000 mm z 
pokrywą żelbet. i włazem żel. Ciężkim Ø 600 mm. dla kanałów 
Ø 200 PVC. Głębokość do 3,5 m. 

szt. 15,0   

3 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 03.00 

Studzienki rewizyjne z PE Ø 425 mm  dla kanałów  
Ø 200 PVC z  włazem żel. ciężkim Ø 425 mm.. 
Głębokość do 3,0 m 

szt. 6,0   

  Kanały grawitacyjne RAZEM  

II    Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych z kształtkami i armaturą  oraz studni rewizyjnych z zasuwami i czyszczakiem - 
wszystkie prace, w tym między innymi - wraz z robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej),  z robotami 
ziemnymi, z zabezpieczeniem wykopu, z próbami pomontażowymi, z odwodnieniem (jeżeli wymagane), z rurami ochronnymi,. 
Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna. 

4 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC 
PN 1,0 MPa Ø 40/2,4mm. 

m 281,0   

5 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC 
PN 1,0 MPa Ø 50/3,0 mm. 

m 1 577,0   

6 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC 
PN 1,0 MPa Ø 63/3,8 mm oraz montaż odcinków w rurze ochronnej. 

m 1 092,0   

7 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC 
PN 1,0 MPa Ø 75/4,5 mm 

m 457,0   

8 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC 
PN 1,0 MPa Ø 90/5,4mm oraz montaż odcinków w rurze ochronnej. 

m 1 529,0   

9 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC 
PN 1,0 MPa Ø 110/6,6mm oraz montaż odcinków w rurze ochronnej. 

m 337,0   

10 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC 
PN 1,0 MPa Ø 160/7,4mm  

m 631,0   

11 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą ochronną z PE100 RC 
PN 1,0 MPa Ø 140/8,3 mm  + manszety.  ( 20,0 m) 

m 20,0   

12 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą ochronną z PE100 RC 
PN 1,0 MPa Ø 180/10,7 mm  + manszety. (20,0m+21,0m) 

m 41,0   

13 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą ochronną z PE100 RC 
PN 1,0 MPa Ø 225/13,4 mm  + manszety.  (42,4 m) 

m 42,4   

14 
TS 00.00 
TS 03.00 

Zasuwa dn 40 mm z króćcami do zgrzewania rur  
PE Ø 50 mm, z obudową i obrukowaną skrzynką do zasuw. 

kpl. 4,0   

15 
TS 00.00 
TS 03.00 

Zasuwa dn 50 mm z króćcami do zgrzewania rur  
PE Ø 63 mm, z obudową i obrukowaną skrzynką do zasuw. 

kpl. 3,0   

16 
TS 00.00 
TS 03.00 

Zasuwa dn 65 mm z króćcami do zgrzewania rur  
PE Ø 75 mm, z obudową i obrukowaną skrzynką do zasuw. 

kpl. 1,0   

17 
TS 00.00 
TS 03.00 

Zasuwa dn 100 mm z króćcami do zgrzewania rur  
PE Ø110 mm, z obudową i obrukowaną skrzynką do zasuw. 

kpl. 1,0   

18 
TS 00.00 
TS 03.00 

Hydrant do płukania rurociągu tłocznego ścieków  
dn 50 mm 

kpl.  1,0   

19 

TS 00.00 
TS 03.00 

Studzienka rewizyjna  na rurociągu tłocznym PE  
 Ø 110  mm, z kręgów bet.. typu BS Ø1500 mm wraz  
z wyposażeniem i armaturą :  - 2 zasuwy nożowe dn 100,  
1 zasuwa nożowa dn 80, czyszczak rewizyjny żel. kołn. dn 
100,  z zaworem i nasadą hydrantową  Ø 52 

kpl. 1,0   

20 

TS 00.00 
TS 03.00 

Studzienka rewizyjna  na rurociągu tłocznym PE  Ø 90  mm,  
z kręgów bet.. typu BS Ø1500 mm wraz z wyposażeniem i 
armaturą :  
- 3 zasuwy nożowe dn 80,   czyszczak rewizyjny żel. kołn. dn 
80 z zaworem i nasadą hydrantową typu Storz Ø 50. 

kpl. 2,0   

21 
TS 00.00 
TS 03.00 

Studzienka dozowania preparatu FERROX  na rurociągu 
tłocznym PE Ø 110  mm, z kręgów bet. typu BS Ø1200 mm, 
wraz z obejmą do nawiercania Ø 110/40 mm. 

kpl. 1,0   

  Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa RAZEM :  

 

3.  Przedmiar robót  
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Nr 
poz. 

Nr 
Specyfikacji 
Technicznej 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                               
Jednostki miary                                 

Cena jedn. 
netto 

Wartość netto  

Nazwa          Ilość (PLN) (PLN) 

III    Tłocznia  D-1, pompownia  D-2   

Dostawa i montaż  kompletnie wyposażonej  tłoczni, pompowni i pompowni przydomowej  - wszystkie prace w tym między 
innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi,  próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu,  odwodnieniem, 
z izolacjami i zagęszczeniem  z zagospodarowaniem terenu pompowni. Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna. 

22 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 03.00 

 Tłocznia ścieków D-1 prefabrykowana z PEHD  
Ø 2600 mm, H = 430 cm, posadowiona w wykopie pionow. 
umocn.  , z kompletnym wyposażeniem , sterowaniem oraz 
zagospodarowaniem terenu .  Parametry pracy pompy :  
Q=14,0 l/s, Hm=27,0 m, N=11,5 kW.  – szt. 2 
Uzbrojenie dodatkowe : 
-  rurociąg doprowadzający wodę PE Ø 90 mm, L = 128m 
  -  hydrant p.poż nadziemny dn 80 mm 
  - hydrant płuczący  dn 80 mm 
  - zestaw dozujący preparat „Ferrox” z 2 zbiornikami 
     o poj. 1000 l każdy wraz z ułożeniem przewodu 
     osłonowego PE Ø 40 mm, L=42 m dla przewodu  
     dozującego preparat Ferrox  
   - 2 zasuwy odcinające kanaliz. żel. kołnierz. dn  
    150 mm z obudową i skrzynką  uliczną do zasuw 
   - 2 zasuwy odcinające wodoc.. żel. kołnierz. dn 80 
     mm z obudową i skrzynką   uliczną do zasuw 
Zagospodarowanie terenu tłoczni  D-1  : 
 - chodnik z kostki bet. „Polbruk”gr  8 cm  –  14,6 m2 
 - droga dojazd. asfalt. (przekrój jak dr. gminnej) –32,0 m2 
 - ogrodzenie z paneli wraz z bramą  L = 40,0 m 

kpl. 1,0   

23 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 03.00 

 Pompownia ścieków D-2 prefabrykowana z polimerobetonu  
Ø 1200 mm, H = 440 cm, posadowiona w wykopie pionow. 
umocn.  , z kompletnym wyposażeniem , sterowaniem oraz 
zagospodarowaniem terenu .  
 Parametry pracy pompy :  
Q=5,0 l/s, Hm=20,0 m, N=3,75 kW.  – szt. 2 

kpl. 1,0   

  Tłocznia D-1, pompownia D-2 RAZEM :  

IV   Zasilenie energetyczne tłoczni D-1, pompowni D-2  i pompowni przydomowych. 

Zasilanie elektryczne z instalacjami elektrycznymi - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, 
robotami ziemnymi,  próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu,  odwodnieniem, zagęszczeniem, 
 uporządkowaniem terenu. Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna. 

24 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 04.00 

Zasilanie energetyczne tłoczni ścieków D-1 
wraz oświetleniem terenu tłoczni oraz instalacja AKPiA i 
monitoring 

kpl. 1,0   

25 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 04.00 

Zasilanie energetyczne pompowni ścieków D-2 
oraz instalacja AKPiA i monitoring 

kpl. 1,0   

  Zasilanie energetyczne RAZEM :  

V   Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe.  

Nawierzchnie bitumiczne grysowe, betonowe, kamienne, żwirowe. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie 
prace w tym między innymi : frezowanie, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu,  rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją 
materiałów z rozbiórki. Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna 

26 
TS 00.00 
TS 02.00 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z utylizacją i 
odwozem na odl. do 18 km.(3,5 x 1,5)  x 18,0 + (1,5 x1,5) x 37 
+ (145,0 x 1,5) + (28,0 x 1,7) 

m
2
 443,0   

27 
TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 30 cm z 
odwozem na odl. do 2 km.   (3,0 x 1,0) x 14 + (1,0 x 1,0) x 25 
+ (145 x 1,0)  
+ (28 x 1,5) 

m
2
 254,0   

28 
TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka podbudowy brukowej gr. 17 cm z odwozem na odl. 
do 5 km.  (3,0 x1,0) x4 + (1,0 x 1,0) x12  

m
2
 24,0   

29 
TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka  ogrodzenia z siatki stal. i ponowny montaż. m 48,0   

  Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe  RAZEM :  

      

                                                                  Kanalizacja sanitarna poz. I ÷ V         ETAP I OGÓŁEM  
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3.2 Etap II 

Nr 
poz. 

Nr 
Specyfikacji 
Technicznej 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                               
Jednostki miary                                 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto  

Nazwa          Ilość (PLN) (PLN) 

I    Przyłącza i przepięcia grawitacyjne 

Montaż kanałów  z rur kanalizacyjnych PVC Ø 160 mm oraz studzienek rewizyjnych. Przepięcia na odcinku od budynku lub 
istn. rurociągu do pompowni przydomowej. Wszystkie prace, w tym między innymi - wraz z robotami rozbiórkowymi ,  
z robotami ziemnymi, z zabezpieczeniem wykopu, z próbami pomontażowymi, z odwodnieniem (jeżeli wymagane). Badania, 
próby, inwentaryzacja geodezyjna. 

1 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przyłącz kanalizacyjny grawitacyjnych  z rur PVC 
 kl. S Ø 160/4,7 mm, łącznie  z kształtkami. 

m 123,0   

2 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przepięcia grawitacyjne z rur PVC kl. S Ø 160/4,7 mm, 
łącznie z kształtkami. 

m 809,0   

3 
TS 00.00 
TS 03.00 

Studzienki rewizyjne z PE Ø 425 mm  dla przyłączy 
grawitacyjnych z rur Ø 160 PVC z  włazem żel. ciężkim Ø 
425 mm. Głębokość do 2,5 m. 

szt. 11,0   

4 
TS 00.00 
TS 03.00 

Studzienki rewizyjne z PE Ø 315 mm  dla przepięć 
grawitacyjnych z rur Ø 160 PVC z  włazem żel. ciężkim Ø 
300 mm. Głębokość do 2,5 m 

szt. 11,0   

  Przyłącza grawitacyjne RAZEM :  

II    Przyłącza ciśnieniowe 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych z kształtkami i armaturą  - wszystkie prace, w tym między innymi - wraz z robotami 
rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej),  z robotami ziemnymi, z zabezpieczeniem wykopu, z próbami 
pomontażowymi, z odwodnieniem (jeżeli wymagane), z rurami ochronnymi. Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna. 

5 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC  
PN 1,0 Mpa Ø 40/2,4 mm oraz montaż odcinków w rurze 
ochronnej. 

m 3 317,0   

6 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC  
PN 1,0 MPa  Ø 50/3,0 mm. 

m 256,0   

7 
TS 00.00 
TS 03.00 

Przewiert sterowany rurą ochronną z PE100 RC  
PN 1,0 Mpa Ø110/6,6 mm  + manszety. 

m 17,0   

  Przyłącza ciśnieniowe RAZEM :  

III    Pompownie przydomowe 

Dostawa i montaż  kompletnie wyposażonej  tłoczni, pompowni i pompowni przydomowej  - wszystkie prace w tym między 
innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi,  próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu,  
odwodnieniem, z izolacjami i zgęszczeniem  z zagospodarowaniem terenu pompowni. Badania, próby, inwentaryzacja 
geodezyjna. 

8 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 03.00 

Przydomowe pompownie ścieków Pd prefabryk. z 1 pompą 
zamontowaną w zbiorniku z PE Ø 800 mm, H = 260 cm, 
posadowione w wykopie pionowym umocnionym, z 
kompletnym wyposażeniem, i sterowaniem .  
Parametry pracy pompy :  
Q=0,7 l/s, Hm=0,5 MPa, N=1,1 kW,    
U=230 V - 30 szt. ,  U=400V - 118 szt.  

kpl. 145,0   

9 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 03.00 

Przydomowe pompownie ścieków Pd prefabryk. z 2 
pompami zamontowanymi w zbiorniku z PE Ø 1200 mm, H 
= 300 cm, posadowione w wykopie pionowym umocnionym, 
z kompletnym wyposażeniem i sterowaniem. Parametry 
pracy pompy :  
Q=0,7 l/s, Hm=0,5 MPa, N=1,1 kW, U=400 V  . 

kpl. 4,0   

  Przydomowe pompownie ścieków RAZEM :  

IV   Zasilenie energetyczne  pompowni przydomowych. 

Zasilanie elektryczne z instalacjami elektrycznymi - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, 
robotami ziemnymi,  próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu,  odwodnieniem, zagęszczeniem, 
 uporządkowaniem terenu. Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna. 

10 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 04.00 

Zasilanie energetyczne pompowni przydomowych z 1 
pompą. 

kpl. 145,0   

11 
TS 00.00 
TS 01.00 
TS 04.00 

Zasilanie energetyczne pompowni przydomowych 
dwupompowych,  (wystąpienie o warunki, sporządzenie 
dokumentacji i wykonanie zasilania ) 

kpl. 4,0   

  Zasilanie energetyczne RAZEM :  
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Nr 
poz. 

Nr 
Specyfikacji 
Technicznej 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                               
Jednostki miary                                 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto  

Nazwa          Ilość (PLN) (PLN) 

V   Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe.  

Nawierzchnie bitumiczne grysowe, betonowe, kamienne, żwirowe. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - 
wszystkie prace w tym między innymi : frezowanie, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki 
piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu,  rozbiórka i odwóz wraz z 
utylizacją materiałów z rozbiórki. Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna 

12 
TS 00.00 
TS 02.00 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego –  
  tłuczeń 0-63 grub.30 cm oraz warstwy odsączającej  z 
piasku grub. 15 cm. 
 (3,0 x 1,0) x 14 + (1,0 x 1,0) x 25 + (145 x 1,0) + (28 x 1,5)  
+ (3,0 x1,0) x4 + (1,0 x 1,0) x12 

m
2
 278,0   

13 
TS 00.00 
TS 02.00 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfalt.  AC22P 40/60 
grub. 4 cm  łącznie z mechanicznym czyszczeniem 
nawierzchni i skropieniem asfaltem. 
(3,0 x 1,0) x 14 + (1,0 x 1,0) x 25 + (145 x 1,0) +  (28 x 1,5)  
+ (3,0 x1,0) x4 + (1,0 x 1,0) x12 

m
2
 278,0   

14 
TS 00.00 
TS 02.00 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S  
50/70 grub. 4 cm, łącznie z mechanicznym czyszczeniem 
nawierzchni i skropieniem asfaltem. 
(3,5 x 1,5)  x 18,0 + (1,5 x1,5) x 37 + (145,0 x 1,5) 
 + (28,0 x 1,7) 

m
2
 443,0   

15 
TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka i Wykonanie  nawierzchni betonowej gr. 15 cm 
na podsypce piaskowej.     
(3,0 x 2,0) x2 + (1,5 x 186,0) + (63,0 x 0,9) + (2,0 x 22,0) 

m
2
 392,0   

16 
TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka i Wykonanie nawierzchni z kostki bet. „Polbruk” 
(mat. z odzysku)    
(3,0 x 45,0) + (2,0 x 138) + (3,3 x 48,0) + (1,0 x 68,0)  
+ (2,0 x 35,0) 

m
2
 707,0   

17 
TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka Wykonanie nawierzchni brukowej na podsypce 
piaskowej grub. 15 cm  (4,0 x 1,5) x 18,0 + (6,0 x2,0) 

m
2
 120,0   

18 
TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka i Wykonanie nawierzchni z płytek bet.  
– trylinka,  materiał z odzysku   (6,0 x 2,0) 

m
2
 12,0   

19 
TS 00.00 
TS 02.00 

 Umocnienie nawierzchni  drogi i poboczy dróg warstwą 
tłucznia kamiennego gr. 10 cm na podsypce piaskowej 
grub. 10 cm 
 (4,0 x 1,5) x 21 + (1,5 x 1,5) x 71 + (3,0 x 3,0) x 2 +(4,0 x 
3,0) x 4+ (248,0 x 2,0) + (70,0 x3,0) 

m
2
 1 058,0   

20 
TS 00.00 
TS 02.00 

Rozbiórka i Wykonanie obrzeży betonowych   m 125,0   

  Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe  RAZEM :  

      

                                                                  Przyłącza kanalizacyjne poz. I ÷ V  ETAP II OGÓŁEM:  

  


