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Materiały Sprz ęt ko kz Z RAZEM

1 SIEĆ WODOCIĄGOWA -RO-
BOTY PRZYGOTOWAWCZE i
ZIEMNE

2 ROBOTY MONTAśOWE
RAZEM
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Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(6 / 4)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i  ZIEMNE
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.845 = 0.85

2
d.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3 808.5*1.8*1.0
= 1455.30

3
d.1

Ręczne wykopy  liniowe lub jamiste odkopanie  istniejacej sieci i
przyłaczy

m3 18.0

4
d.1

AŜurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV/załoŜono sza-
lunki wielokrotnego uŜytku

m2 808.5*1.8*2 =
2910.60

5
d.1

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm /
dowóz piasku z odl. 15km

m3 808.5*1.0*0.15
= 121.28

6
d.1

Obsypka ręczna piaskiem z dowozu 30cm nad wierzch rury z za-
gęszczeniem /dowóz piasku z odl. 15km

m3 178.23

7
d.1

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3 1521.90

8
d.1

Dowóz piasku z odl. 15km m3 1521.90

9
d.1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-IV)-do 15km-wywóz nadmiaru ziemi

m3 1455.30+18.0
= 1473.30

10
d.1

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego rów-
niarką; grunt kat.I-III

m2 808.50*3.0 =
2425.50

Razem dział: SIE Ć WODOCIĄGOWA -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i  ZIEMNE
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Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł
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Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6
2 ROBOTY MONTAśOWE

11
d.2

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudo-
wane do istniejących rurociągów trójnik kołnierzowy + tuleja koł-
nierzowa + kołnierz dociskowy XW , sztucer kołnierzowo-bosy ,
sztucer kołnierzowo -kielichowy, nasuwka kołnierzowa

kpl. 2.00

12
d.2

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm rura trójwarstwowa PE 80
SDR 11 PN 12,5

m 845.50

13
d.2

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110
mm

złącz. 72.00

14
d.2

Zasuwy  Ŝeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką o śr.100 mm
-AVK z miękim uszczelnieniem klina

kpl. 3.00

15
d.2

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.
zewn. 110 mm łuki 

złącz. 4.00

16
d.2

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD
o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm

szt 2.00

17
d.2

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD
o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm

szt 5.00

18
d.2

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.
zewn. 110 mm -mufa elektrooporowa

złącz. 10.00

19
d.2

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
WP 15/25 rurami o śr.273mm w gruntach kat.III-IV

m 22.0+6.0+9.0
= 37.00

20
d.2

Rury ochronne 219mm  stalowe m 20.00

21
d.2

Przeciaganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych +
płozy i manszety

m 37.0+20.0 =
57.00

22
d.2

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 100 mm TRÓJNIK Ŝeliwny kołnierzowy 100/80

szt 5.00

23
d.2

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 100 mm kolano kołnierzowe 100mm

szt 5.00

24
d.2

Hydranty poŜarowe nadziemne o śr. 80 mm /w kpl z zasuwą/-/
króciec Ŝeliwny FF l=1000mm z obudową i skrzynką , kolanem
stopowym /AVK

kpl 5.00

25
d.2

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe
-

m3 3.65

26
d.2

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HO-
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -1 prób. 4.00

27
d.2

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc.200m 4.00

28
d.2

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do
150 mm

odc.200m 4.00

29
d.2

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS
o śr. 80-100 mm

10m róŜn. 4.00

30
d.2

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100

10m róŜn. 4.00

31
d.2

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego-z wkładką aluminiową

m 845.50

32
d.2

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl. 7.00

33
d.2

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm -UKŁADANIE OPASKI BE-
TONOWEJ PRZY ZASUWACH I HP

m3 7.0*1.0*1.0*
0.15 = 1.05

34
d.2

Pompowanie  przy właczeniu do isniejącego wodociągu godz. 2.00

Razem dział: ROBOTY MONTA śOWE
Warto ść kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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