
Kosztorys ofertowy 

BZURY - przył ącza z rur 40PE;PN10 
Data utworzenia: 2006-03-24 

Opis Ilość Cena Warto śćJ.m.

Element nr 1. Roboty ziemne - przył ącza 
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tere nu pod budow ę i roboty ziemne] 

20,0000 1 m2 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitum.z wywozem  
materiału z rozbiórki na odl. do 1km. Mechaniczna  
rozbiórka nawierzchni o grubości 4 cm 

1. KNR AT-03  0104-0100      [ST-0016] 

0,2000 100 m2 

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości  
25 cm 

2. KNNR 6  0112-0200      [ST-0009] 

0,2000 100 m2 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  
(warstwa wiąŜąca). Asfaltowych - grubość warstwy po  
zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa,  
standard II, samochód samowyładowczy 5-10t 

3. KNNR 6  0308-0204      [ST-0011] 

0,2000 100 m2 

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego. Warstwa wiąŜąca  
z mieszanki grysowo-Ŝwirowej. Grubość warstwy 2 cm 

4. KNNR 6  0311-0101      [ST-0011] 

230,0000 1 m2 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z brukowca z  
wywozem na odl.do 1 km. Nawierzchnia zbrukowca  bez  
względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki 

5. KNR AT-03  0106-0100      [ST-0016] 

14,2300 100 m3 

Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o ścianach pionowych w  
gruntach suchych . Głębokość wykopu do 2m, grunt kat.  
III-IV 

6. KNNR 1  0307-0200      [ST-0002] 

328,4000 1 m3 

Zasypka i obsypka Ŝwirowa rurociągu z zagęszczaniem  
warstwami 20cm o grub. 40 cm. 

7. KNNR 4  1411-0300      [ST-0007] 

10,9320 100 m3 

Zasypanie wykopów podłuŜnych, spycharkami z  
zagęszcz.mech.. Zagęszczanie walcami, grubość  
zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 20cm, grunt kat.  
III-IV, spycharka 55 kW 

8. KNNR 1  0214-0700      [ST-0001] 

3,2950 100 m3 

Nadmiar urobku do wywozu ,z transp.urobku  
sam.samowyład.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyŜki  
0,4 m3, grunt kat. III, sam.samowyładowczy do15 t 

9. KNNR 1  0202-0200      [ST-0001] 

2,3000 100 m2 

Nawierzchnie z brukowca. Z kamienia narzutowego.  
Wymiary brukowca 13-17 cm 
(materiał z odzysku) 

10. KNNR 6  0205-0200      [ST-0010] 

70,0000 1 m3 

Naprawy dróg gruntowych  Drogi gruntowe - wyrównanie z  
uzupełnieniem. Materiał miejscowy-pospółka 

11. KNNR 6  1301-0300      [ST-0012] 

0,4600 100 m3 

Wymiana gruntu z zakupem i transp. na odl. do 1km, grunt  
kat. I-II, sam.samowyładowczy 10-15 t 

12. KNNR 1  0202-0200      [ST-0001] 

0,3500 100 m3 

Wywóz nadmiaru urobku bez rozplantowania  
sam.samowyład.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyŜki  
0,15 m3, grunt kat. III, sam.samowyładowczy do 5 t 

13. KNNR 1  0202-0200      [ST-0001] 
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0,3500 100 m3 

Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy rozp. 1 km  
odl.transp. ponad 1 km sam.samowył.przy przewozie po  
drogach o nawierzchni utwardzonej, grunt kat. I-IV,  
sam.samowyładowczy do 5-10 t 

14. KNNR 1  0208-0201      [ST-0001] 

Razem warto ść elementu nr 1 

Element nr 2. Roboty instalacyjne - przył ącza 
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy w odoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ścieków] 

46,0000 1 otwór 

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w  
ścianach betonowych. Średnica przewodu do 50 mm -  
grubość ścian do 20 cm 

15. KNR 7-28  0204-0400      [ST-0015] 

161,0000 1 m 

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o  
średnicy nomin. 50 mm. /rurypolietylenowe/ 

16. KNR 2-19W  0306-0100      [ST-0013] 

1,9000 100 m 

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach  
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych. O  
średnicy nominalnej  25 mm 

17. KNNR 4  0105-0300      [ST-0004] 

46,0000 1 szt 

Wodomierze skrzydełkowe. Wodomierz skrzydełkowy  
domowy lub mieszkaniowy - średnica nom. 20 mm 

18. KNNR 4  0140-0200      [ST-0004] 

1,0000 1 szt 

MontaŜ trójnika z PE o połącz. zgrzewanych. Trójnik PE  
50/40 

19. KNNR 4  1012-0100      [ST-0005] 

83,2000 10 m 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociąg o  
średnicy zewnętrznej 40PE;PN10 

20. KNNR 11  0307-0100      [ST-0003] 

92,0000 1 szt 

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę.  
Zawór o średn. nom. 25 mm, zawory kulowe 

21. KNNR 4  0131-0301      [ST-0004] 

33,0000 1 kpl 

Zasuwy do przyłącza domowego z gwint. (z obudową+  
trzpeń+ skrzymka uliczna+płyta bet.odciąŜ.), montowane na  
rurociągach z  PE. Zasuwa o średnicy 32 mm 

22. KNNR 4  1111-0100      [ST-0006] 

13,0000 1 kpl 

Zasuwy do przyłącza domowego z gwint. (z obudową+  
trzpeń+ skrzymka uliczna+płyta bet.odciąŜ.), montowane na  
rurociągach z  PE. Zasuwa o średnicy 50 mm 

23. KNNR 4  1111-0100      [ST-0006] 

46,0000 1 szt 

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę.  
Zawór antyskaŜeniowy typ EA o średn. nom. 25 mm, 

24. KNNR 4  0131-0300      [ST-0004] 

832,0000 1 m 

Ręczne układanie folii znacznikowej o szer.20cm z  
metalizowaną ścieŜką nad rurociagiem 

25. KNR 2-25  0614-0100      [ST-0014] 

4,1600 200 m 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej. Rurociąg o  
średnicy nom. do 150 mm 

26. KNNR 4  1611-0100      [ST-0008] 

4,1600 200  
m-1próba Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu ,  

PVC, PE, PEHD o średnicy do500 mm. Próba rurociągu o  
średnicy do 110 mm 

27. KNNR 4  1606-0100      [ST-0008] 

Razem warto ść elementu nr 2 
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