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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
WODOCIĄG

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

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

0.267 km 0.3

RAZEM 0.3
2

d.1
Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m

2*4.5+2.0 m 11.0

RAZEM 11.0
3

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

11.0 m 11.0

RAZEM 11.0
4

d.1
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

4.5*2.0 m2 9.0

RAZEM 9.0
5

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

m3

9.0*0.06 m3 0.5

RAZEM 0.5
6

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

m3

0.5*10 m3 5.0

RAZEM 5.0
2 Roboty ziemne - wykopy
7

d.2
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

0.9*361.2        <wykopy dla wodociagu wg zestawienia robót ziemnych> m3 325.1
0.9*(4*2.0)      <poszerzenie wykopu dla zamont. zasuwy, hydrantu i przepięcia 2. istn.
przyłączy>

m3 7.2

RAZEM 332.3
8

d.2
Ręczne wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,
5 m w gruncie kat. III

m3

0.1*361.2        <wykopy dla wodociagu wg zestawienia robót ziemnych> m3 36.1
0.1*(4*2.0)      <poszerzenie wykopu dla zamont. zasuwy, hydrantu i przepięcia 2. istn.
przyłączy>

m3 0.8

RAZEM 36.9
3 Roboty montazowe
9

d.3
Podłoża pod wodociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.1*0.35*266.9 m3 9.3

RAZEM 9.3
10
d.3

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

m

266.9 m 266.9

RAZEM 266.9
11
d.3

Trójniki kołnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o śr. 80-100 mm dla rur PE kpl.

1 kpl. 1.0

RAZEM 1.0
12
d.3

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na ruroc. PE kpl.

1 kpl. 1.0

RAZEM 1.0
13
d.3

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl

2 kpl 2.0

RAZEM 2.0
14
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

46.7-9.3-2.54     <z zestawienia robót ziemnych pomniejszone o poz 9 i obj. rurociągu> m3 34.9

RAZEM 34.9
15
d.3

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

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.0

RAZEM 1.0
16
d.3

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m

1 odc.200
m

1.0

RAZEM 1.0
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17
d.3

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

1 odc.200
m

1.0

RAZEM 1.0
18
d.3

Zasuwy typu"E" z obudową o śr. 32 mm montowane na rurociągach  PE - (obejmy z za-
suwą zintegrowana do przepięcia istn. przył. wodoc. do istniejącego wodociągu)

kpl.

2 kpl. 2.0

RAZEM 2.0
4 Roboty ziemne - zasypanie

19
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

369.2                         <całkowita objętość wykopu> m3 369.2
-(46.7+2.54)               <objętość rurociągów głównych i obsypki> m3 -49.2
-0.4*9.0                     <objętość podbudowy i nawierzchni jezdni asfaltowej> m3 -3.6

RAZEM 316.4
20
d.4

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3

316.4                                         m3 316.4

RAZEM 316.4
5 Odtworzenie nawierzchni 

21
d.5

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

9.0 m2 9.0

RAZEM 9.0
22
d.5

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

9.0 m2 9.0

RAZEM 9.0
23
d.5

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

t

9.0*0.07*2.4 t 1.5

RAZEM 1.5
24
d.5

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

260.0*2.0 m2 520.0

RAZEM 520.0
25
d.5

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

260.0*2.0 m2 520.0

RAZEM 520.0
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