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Kanalizacja sanitarna

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km

0.404+0.056 km 0.5
RAZEM 0.5

2
d.1

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m

141.0 m 141.0
RAZEM 141.0

3
d.1

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości m

3*141.0 m 423.0
RAZEM 423.0

4
d.1

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

70.0*1.2 m2 84.0
RAZEM 84.0

5
d.1

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

84.0*0.08 m3 6.7
RAZEM 6.7

6
d.1

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

m3

6.7*9 m3 60.3
RAZEM 60.3

7
d.1

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - (ze złoże-
niem obok wykopu do powtórnego wbudowania)

m

2*2.0 m 4.0
RAZEM 4.0

8
d.1

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej - (ze złożeniem płyt w pryzmy do powtórnego wbudowania)

m2

2*2.0*2.0 m2 8.0
RAZEM 8.0

2 Roboty ziemne - wykopy
9

d.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-
IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0.9*1463.2                            <wykopy dla kanałów - z zestawienia robót ziemnych> m3 1316.9
0.9*56.0*0.9*2.15                  <wykopy dla przykanalików w liniach regulacyjnych ulicy> m3 97.5
0.9*(3*2.5+4*5.0)                  <poszerzenie wykopu dla studni D-1,2m> m3 24.8

RAZEM 1439.2
10
d.2

Ręczny wykop z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) m3

0.1*1439.2/0.9 m3 159.9
RAZEM 159.9

11
d.2

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

(1439.2+159.9)*5 m3 7995.5
RAZEM 7995.5

12
d.2

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(1439.2+159.9)/1*2 m2 3198.2
RAZEM 3198.2

3 Roboty montazowe
13
d.3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - (wykonanie podsypki
pod kanał główny i przyłącza)

m3

0.1*0.9*(420.7+58.5) m3 43.1
RAZEM 43.1

14
d.3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/4,9 mm o litym przekroju scianki
rury

m

420.7 m 420.7
RAZEM 420.7

15
d.3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm o litym przekroju ścianki rury m

69.5-11*1.0               <przyłącza zakończone 1,0 m przed ogrodzeniem posesji> m 58.5
5*2.5                        <kanały pionowe - kaskady> m 12.5

RAZEM 71.0
16
d.3

Kształtki PVC kanalizacyjne szt

13           <przejścia przez ściany śr. D-200 mm> szt 13.0
6+5         <przejścia przez ściany śr. D-160 mm> szt 11.0
5             <trójniki 160/160 do kaskad> szt 5.0
5             <kolana 90 st. do kaskad> szt 5.0

RAZEM 34.0
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17
d.3

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok.
3m

stud.

7 stud. 7.0
RAZEM 7.0

18
d.3

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde
0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

12 [0.5 m]
stud.

12.0

RAZEM 12.0
19
d.3

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową szt

4 szt 4.0
RAZEM 4.0

20
d.3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - (wykonanie obsypki ru-
rociągów do wysokości 0,1 nad grzbiet rury)

m3

147.7                                      <z zestawienia robót ziemnych> m3 147.7
58.5*0.9*0.25                           <przyłącza> m3 13.2
-43.1                                       <podsypka pod kanał główny i przyłącza z pozycji 13> m3 -43.1

RAZEM 117.8
4 Roboty ziemne - zasypanie

21
d.4

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III - (materiałem sypkim dowiezionym, dobrze lub dostatecznie zagęsz-
czalnym, może być również ziemia z wykopu)

m3

1408.4+156.5                                           <całkowita objętość wykopu> m3 1564.9
-(13.22+147.7)                                          <objętość rurociągów głównych wraz z podsyp-
ką i obsypką>

m3 -160.9

-(58.5*0.9*0.35)                                         <objętość przykanalików wraz z podsypką i
obsypką>

m3 -18.4

-(2.5+3.5+5.4+5.3+4.7+4.2+1.8)*1.65         <objętość studni rewizyjnych śr. 1,2 m, ze-
wnętrznej 1,45m>

m3 -45.2

-(5.7+4.8+4.7+4.3)*0.1256                         <objętość studz. inspekcyjnych z PVC śr. 400
mm>

m3 -2.4

-0.4*1.0*72.0                                            <objętość podbudowy i nawierzchni jezdni as-
faltowej>

m3 -28.8

RAZEM 1309.2
22
d.4

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3

1309.2                                                     <z poz. 21> m3 1309.2
RAZEM 1309.2

5 Odtworzenie nawierzchni 
23
d.5

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej - (bez kosztu krawężników)

m

4.0 m 4.0
RAZEM 4.0

24
d.5

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
piaskiem - (bez kosztu obrzezy)

m

4.0 m 4.0
RAZEM 4.0

25
d.5

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

72.0*1.0 m2 72.0
RAZEM 72.0

26
d.5

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

72.0 m2 72.0
RAZEM 72.0

27
d.5

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem - (odtworzenie nawierzchni materiałem z rozbiórki)

m2

8.0 m2 8.0
RAZEM 8.0

28
d.5

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z
obcinaniem krawędzi mechanicznie

t

84.0*0.07*2.4 t 14.1
RAZEM 14.1

29
d.5

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

140.0*5.0 m2 700.0
RAZEM 700.0

30
d.5

Obsianie trawników m2

700.0 m2 700.0
RAZEM 700.0

31
d.5

Nawierzchnie z żużla paleniskowego na jezdniach - warstwa dolna o gr. 10 cm m2

217.1*5.0 m2 1085.5
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RAZEM 1085.5
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