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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH -wariant 2

Lp. Opis robót Jednostka

Etap 1a Etap 1b Etap 1c Etap 2a Etap 2b Etap 2c Etap 2d Etap 3a Etap 3b ETAPY RAZEM

I.

1 m 300 550 165000 150 550 82500 100 550 55000 175 550 96250 257 550 141350 195 550 107250 130 550 71500 263 550 144650 200 550 110000 1770 550 973500

1.1 m 150 500 75000 110 500 55000 140 500 70000 320 500 160000 366 500 183000 205 500 102500 180 500 90000 132 500 66000 350 500 175000 1953 500 976500

1.2 m 510 350 178500 220 350 77000 1040 350 364000 120 350 42000 682 350 238700 280 350 98000 156 350 54600 44 350 15400 1528 350 534800 4580 350 1603000

2 m 1640 700 1148000 1206 700 844200 1230 700 861000 1030 700 721000 1720 700 1204000 1460 700 1022000 574 700 401800 505 700 353500 1755 700 1228500 11120 700 7784000

2.1 m 680 650 442000 75 650 48750 1275 650 828750 390 650 253500 250 650 162500 1250 650 812500 560 650 364000 255 650 165750 785 650 510250 5520 650 3588000

2.2 m 1007 450 453150 113 450 50850 1230 450 553500 575 450 258750 645 450 290250 606 450 272700 260 450 117000 95 450 42750 1283 450 577350 5814 450 2616300

3 kpl 39 3500 136500 46 3500 161000 59 3500 206500 14 3500 49000 46 3500 161000 54 3500 189000 17 3500 59500 18 3500 63000 36 3500 126000 329 3500 1151500

3.1 kpl 49 3500 171500 5 3500 17500 40 3500 140000 8 3500 28000 20 3500 70000 41 3500 143500 23 3500 80500 11 3500 38500 25 3500 87500 222 3500 777000

3.2 kpl 10 3500 35000 2 3500 7000 4 3500 14000 32 3500 112000 8 3500 28000 16 3500 56000 1 3500 3500 2 3500 7000 67 3500 234500 142 3500 497000
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I. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem studni na ciągu głównym i 
studzienkami przyłączeniowymi, wykop, zasypanie, podsypki, obsypki, nadsypki, 
stabilizacja dna studni płytą z chudego betonu, kamerowaniem po realizacji, próby 
szczelności, odtworzenie nawierzchni, roboty towarzyszące

Nawierzchnia asfaltowa KR3
Kanał DN 160 mm wraz z wykopem (20% ręcznie i 80%mechanicznie) z odspojeniem 
skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, plantowaniem dna wykopu, 
podsypką, obsybką i nadsypką piaskową, rozbiórką nawierzchni KR3 i odtworzeniem 
KR3, odwozem nadmiaru ziemnego oraz materiałów z rozbiórki na odległość 2 km do 
miejsca wskazanego przez Inwestora, zasypaniem wykopu z wykonaniem odbudowy 
nawierzchni, z kamerowaniem powykonawczym i próbami szczelności kanału. Cena 
obejmuje montaż niezależnie od głębokości posadowienia kanału, niezależnie od 
warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia oraz robót towarzyszących.                         
                                      

Pobocza, chodniki z kostki brukowej 8 cm 
Kanał DN 160 mm wraz z wykopem (20% ręcznie i 80%mechanicznie) z odspojeniem 
skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, plantowaniem dna wykopu, 
podsypką , obsypką i nadsypką piaskową, rozbiórką chodników, obrzeży,krawężników, 
ław krawężnikowych, odtworzeniem chodników, obrzeży, krawężników, ław 
krawężnikowych, odwozem nadmiaru ziemnego oraz materiałów z rozbiórki na 
odległość 2 km do miejsca wskazanego przez Inwestora, zasypaniem wykopu z 
wykonaniem odbudowy nawierzchni, wymianą gruntu oraz z kamerowaniem 
powykonawczym i próbami szczelności kanału. Cena obejmuje montaż niezależnie od 
głębokości posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i 
uzbrojenia oraz robót towarzyszących.

Tereny zielone
Kanał DN 160 mm wraz z wykopem (20% ręcznie i 80%mechanicznie) z odspojeniem 
skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, plantowaniem dna wykopu, 
podsypką , obsypką i nadsypką piaskową, zdjęcie warstwy gleby urodzajnej oraz 
odtworzeniem, odwozem nadmiaru ziemnego oraz materiałów z rozbiórki na odległość 
2 km do miejsca wskazanego przez Inwestora, zasypaniem wykopu z wykonaniem 
odbudowy nawierzchni, wymianą gruntu wraz z kamerowaniem powykonawczym i 
próbami szczelności kanału. Cena obejmuje montaż niezależnie od głębokości 
posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia 
oraz robót towarzyszących.

Nawierzchnia asfaltowa KR3
Kanał DN 200 mm wraz z wykopem (20% ręcznie i 80%mechanicznie) z odspojeniem 
skał wrazie potrzeby wskazane przez projektanta,plantowaniem dna wykopu, 
podsypką, obsybką i nadsypką pisakową, rozbiórką nawierzchni KR3 i odtworzeniem 
KR3, odwozem nadmiaru ziemnego oraz materiałów z rozbiórki na odległość 2 km do 
miejsca wskazanego przez Inwestora, zasypanie wykopu z wykonaniem odbudowy 
nawierzchni, z kamerowaniem powykonawczym i próbami szczelności kanału. Cena 
obejmuje montaż niezależnie od głębokości posadowienia kanału, niezależnie od 
warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia oraz robót towarzyszących.                         
                                       

Pobocza, chodniki z kostki brukowej 8 cm 
Kanał DN 200 mm wraz z wykopem (20% ręcznie i 80%mechanicznie) z odspojeniem 
skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, plantowaniem dna wykopu, 
podsypką , obsypką i nadsypką piaskową, rozbiórką chodników, obrzeży,krawężników, 
ław krawężnikowych, odtworzeniem chodników, obrzeży,krawężników, ław 
krawężnikowych, odwozem nadmiaru ziemnego oraz materiałów z rozbiórki na 
odległość 2 km do miejsca wskazanego przez Inwestora, zasypaniem wykopu z 
wykonaniem odbudowy nawierzchni, wymianą gruntu oraz z kamerowaniem 
powykonawczym i próbami szczelności kanału. Cena obejmuje montaż niezależnie od 
głębokości posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i 
uzbrojenia oraz robót towarzyszących.

Tereny zielone
Kanał DN 200 mm wraz z wykopem (20% ręcznie i 80%mechanicznie) z odspojeniem 
skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, plantowaniem dna wykopu, 
podsypką , obsypką i nadsypką piaskową, zdjęcie warstwy gleby urodzajnej oraz 
odtworzeniem, odwozem nadmiaru ziemnego oraz materiałów z rozbiórki na odległość 
2 km do miejsca wskazanego przez Inwestora, zasypaniem wykopu z wykonaniem 
odbudowy nawierzchni, wymianą gruntu oraz z kamerowaniem powykonawczym i 
próbami szczelności kanału.  Cena obejmuje montaż niezależnie od głębokości 
posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia 
oraz robót towarzyszących.

Nawierzchnia asfaltowa KR3
Studnia żelbetonowa śred. 1200 mm - wykop (20% ręcznie 80% mechanicznie), obsypka 
piaskowa wokół studni na całej wysokości z zagęszczeniem, płyta z chudego betonu, 
kręgi betonowe o wys. 0,5 m, uszczelki międzykręgowe, kineta prefabrykowana, 
pierścień odciążający, pokrywa żelbetowa, właz żeliwny śred. 600 mm typ ciężki klasy D 
z zatrzaskiem wentylowane, zabezpieczone pierścieniem, izolacją zewnętrzną - cała 
studnia, izolacją wewnętrzną 0,5 m ponad śred. kanałów, rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni KR3, odwozem nadmiaru ziemi i gruzu. Cena obejmuje montaż niezależnie 
od głębokości posadowienia studni, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i 
uzbrojenia oraz robót towarzyszących.

Pobocza, chodniki z kostki brukowej 8 cm
Studnia żelbetonowa śred. 1200 mm - wykop (20% ręcznie 80% mechanicznie), obsypka 
piaskowa wokół studni na całej wysokości z zagęszczeniem, płyta z chudego betonu, 
kręgi betonowe o wys. 0,5 m, uszczelki międzykręgowe, kineta prefabrykowana, 
pierścień odciążający, pokrywa żelbetowa, właz żeliwny śred. 600 mm typ ciężki klasy D 
z zatrzaskiem wentylowane zabezpieczone pierścieniem, izolacją zewnętrzną - cała 
studnia, izolacją wewnętrzną 0,5 m ponad śred. kanałów, rozbiórką i odtworzeniem 
poboczy, chodników, krawężników, obrzeży, ław z odwozem nadmiaru ziemi i gruzu. 
Cena obejmuje montaż niezależnie od głębokości posadowienia studni, niezależnie od 
warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia oraz robót towarzyszących.

Tereny zielone
Studnia żelbetonowa śred. 1200 mm - wykop (20% ręcznie 80% mechanicznie), obsypka 
piaskowa wokół studni na całej wysokości z zagęszczeniem, płyta z chudego betonu, 
kręgi betonowe o wys. 0,5 m, uszczelki międzykręgowe, kineta prefabrykowana, 
pierścień odciążający, pokrywa żelbetowa, właz żeliwny śred. 600 mm typ ciężki klasy D 
z zatrzaskiem wentylowane zabezpieczone pierścieniem, izolacją zewnętrzną - cała 
studnia, izolacją wewnętrzną 0,5 m ponad śred. kanałów, rozbiórką i odtworzeniem 
terenów zielonych, odwozem nadmiaru ziemi i gruzu. Cena obejmuje montaż 
niezależnie od głębokości posadowienia studni, niezależnie od warunków terenu 
/rodzaj gruntu/ i uzbrojenia oraz robót towarzyszących.
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I. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem studni na ciągu głównym i 
studzienkami przyłączeniowymi, wykop, zasypanie, podsypki, obsypki, nadsypki, 
stabilizacja dna studni płytą z chudego betonu, kamerowaniem po realizacji, próby 
szczelności, odtworzenie nawierzchni, roboty towarzyszące

4 kpl 165 1100 181500 110 1100 121000 204 1100 224400 89 1100 97900 165 1100 181500 118 1100 129800 60 1100 66000 58 1100 63800 195 1100 214500 1164 1100 1280400

5 m² 1 300 300 1 300 300 1 300 300 1 300 300 1 300 300 1 300 300 1 300 300 1 300 300 1 300 300 9 300 2700

5.1 m² 2600 190 494000 1820 190 345800 1500 190 285000 0 190 0 2200 190 418000 1 190 190 450 190 85500 1365 190 259350 4300 190 817000 14236 190 2704840

6 m² 0 200 0 0 200 0 120 200 24000 210 200 42000 250 200 50000 125 200 25000 380 200 76000 130 200 26000 180 200 36000 1395 200 279000

7 m 50 100 5000 240 100 24000 350 100 35000 145 100 14500 250 100 25000 1 100 100 200 100 20000 155 100 15500 450 100 45000 1841 100 184100

8 m 200 45 9000 96 45 4320 630 45 28350 120 45 5400 125 45 5625 125 45 5625 160 45 7200 115 45 5175 110 45 4950 1681 45 75645

9 m 180 800 144000 0 800 0 50 800 40000 40 800 32000 0 800 0 20 800 16000 0 800 0 0 800 0 155 800 124000 445 800 356000

10 m 350 1100 385000 40 1100 44000 190 1100 209000 0 1100 0 0 1100 0 115 1100 126500 130 1100 143000 95 1100 104500 450 1100 495000 1370 1100 1507000

I RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM

II.

1 m 0 400 0 0 400 0 50 400 20000 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 400 0 50 400 20000

1.1 m 0 300 0 0 300 0 60 300 18000 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 60 300 18000

1.2 m 0 200 0 0 200 0 10 200 2000 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 10 200 2000

2 m 770 450 346500 6 450 2700 73 450 32850 0 450 0 15 450 6750 10 450 4500 0 450 0 40 450 18000 569 450 256050 1483 450 667350

2.1 m 100 250 25000 20 250 5000 350 250 87500 0 250 0 20 250 5000 20 250 5000 0 250 0 45 250 11250 41 250 10250 596 250 149000

2.2 m 124 200 24800 21 200 4200 372 200 74400 0 200 0 215 200 43000 90 200 18000 0 200 0 225 200 45000 528 200 105600 1575 200 315000

3 m 20 500 10000 0 500 0 100 500 50000 0 500 0 20 500 10000 0 500 0 0 500 0 40 500 20000 120 500 60000 300 500 150000

II. RAZEM RAZEM 406300 RAZEM 11900 RAZEM 284750 RAZEM 0 RAZEM 64750 RAZEM 27500 RAZEM 0 RAZEM 94250 RAZEM 431900 RAZEM

III. 

Teren zielony
Studnia technologiczna systemowa z tworzywa sztucznego śred. 425 mm - wykop (20% 
ręcznie 80% mechanicznie), obsypka piaskowa wokół studni na całej wysokości z 
zagęszczeniem, płyta z chudego betonu, rozbiórką i odtworzeniem terenów zielonych, 
odwozem nadmiaru ziemi i gruzu. Cena obejmuje montaż niezależnie od głębokości 
posadowienia studni, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia oraz 
robót towarzyszących.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej KR3 korytowanie, podbudowa z kruszywa, 
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy: wiążąca i ścieralna, 
uprzednie rozebranie nawierzchni  i podbudowy

Frezowanie i odtworzenie  warstwy ścieralnej KR3 po wykopach liniowych zgodnie z 
decyzją Zarządu Dróg Powiatowych (Decyzja Nr WDMiOD.711.w.4.2021)

Wykonanie nawierzchni, poboczy, chodników z kostki brukowej gr. 8 cm korytowanie, 
podsypki piaskowa i cementowo piaskowa, zagęszczenie, ułożenie kostki brukowej, 
uprzednie rozebranie nawierzchni

Ułożenie krawężnika 15*30 na ławie betonowej z oporem - rowkowanie, wykonanie 
ławy betonowej z oporem, podsypka cementowo piaskowa, ułożenie krawężnika, 
uprzednia rozbiórka krawężników i ław

Ułożenie obrzeża 8*20 na ławie betonowej z oporem - rowkowanie, wykonanie ławy 
betonowej z oporem, podsypka cementowo piaskowa, ułożenie obrzeża, uprzednia 
rozbiórka obrzeży i ław

Wykonanie przewiertu sterowanego dla rur kanalizacyjnych DN 150 mm wraz z komorą 
nadawczą i odbiorczą

Wykonanie przewiertu sterowanego dla rur kanalizacyjnych DN 200 mm wraz z komorą 
nadawczą i odbiorczą

4 023 450 1 883 220 3 938 800 1 912 600 3 159 225 3 106 965 1 640 400 1 371 175 5 320 650 26 356 485

II. Rurociągi tłoczne wraz ze studzienkami przyłączeniowymi, wykop, zasypki, 
podsypki, obsypki, nadsypki, kamerowanie po realizacji, próby szczelności, 
odtworzenie nawierzchni, roboty towarzyszące

Nawierzchnia asfaltowa KR3
Rurociąg tłoczny śred. 125/110  mm PE wraz z wykopem (20% ręcznie i 
80%mechanicznie) z odspojeniem skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, 
plantowanie dna wykopu, podsypką , obsypką i nadsypką piaskową, rozbiórką 
nawierzchni KR3, odtworzeniem nawierzchni KR3, odwozem nadmiaru ziemnego oraz 
materiałów z rozbiórki na odległość 2 km do miejsca wskazanego przez Inwestora, 
zasypanie wykopu z wykonaniem odbudowy nawierzchni, wymianą gruntu oraz  
próbami szczelności kanału.  Cena obejmuje montaż niezależnie od głębokości 
posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia 
oraz robót towarzyszących.

Pobocza, chodniki z kostki brukowej 8 cm
Rurociąg tłoczny śred. 125/110  mm PE wraz z wykopem (20% ręcznie i 
80%mechanicznie) z odspojeniem skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, 
plantowanie dna wykopu, podsypką , obsypką i nadsypką piaskową, rozbiórką 
nawierzchni KR3, odtworzeniem nawierzchni KR3, odwozem nadmiaru ziemnego oraz 
materiałów z rozbiórki na odległość 2 km do miejsca wskazanego przez Inwestora, 
zasypanie wykopu z wykonaniem odbudowy nawierzchni, wymianą gruntu oraz  
próbami szczelności kanału.  Cena obejmuje montaż niezależnie od głębokości 
posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia 
oraz robót towarzyszących.

Tereny zielone
Rurociąg tłoczny śred. 125/110  mm PE wraz z wykopem (20% ręcznie i 
80%mechanicznie) z odspojeniem skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, 
plantowanie dna wykopu, podsypką , obsypką i nadsypką piaskową, rozbiórką 
nawierzchni KR3, odtworzeniem nawierzchni KR3, odwozem nadmiaru ziemnego oraz 
materiałów z rozbiórki na odległość 2 km do miejsca wskazanego przez Inwestora, 
zasypanie wykopu z wykonaniem odbudowy nawierzchni, wymianą gruntu oraz  
próbami szczelności kanału.  Cena obejmuje montaż niezależnie od głębokości 
posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia 
oraz robót towarzyszących.

Nawierzchnia asfaltowa KR3
Rurociąg tłoczny śred. 110/90  mm PE wraz z wykopem (20% ręcznie i 
80%mechanicznie) z odspojeniem skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, 
plantowanie dna wykopu, podsypką , obsypką i nadsypką piaskową, rozbiórką 
nawierzchni KR3, odtworzeniem nawierzchni KR3, odwozem nadmiaru ziemnego oraz 
materiałów z rozbiórki na odległość 2 km do miejsca wskazanego przez Inwestora, 
zasypanie wykopu z wykonaniem odbudowy nawierzchni, wymianą gruntu oraz  
próbami szczelności kanału.  Cena obejmuje montaż niezależnie od głębokości 
posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia 
oraz robót towarzyszących.

Pobocza, chodniki z kostki brukowej 8 cm 
Rurociąg tłoczny śred. 110/90  mm PE wraz z wykopem (20% ręcznie i 
80%mechanicznie) z odspojeniem skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, 
plantowanie dna wykopu, podsypką , obsypką i nadsypką piaskową, rozbiórką 
nawierzchni KR3, odtworzeniem nawierzchni KR3, odwozem nadmiaru ziemnego oraz 
materiałów z rozbiórki na odległość 2 km do miejsca wskazanego przez Inwestora, 
zasypanie wykopu z wykonaniem odbudowy nawierzchni, wymianą gruntu oraz  
próbami szczelności kanału.  Cena obejmuje montaż niezależnie od głębokości 
posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia 
oraz robót towarzyszących.

Tereny zielone
Rurociąg tłoczny śred. 110/90  mm PE wraz z wykopem (20% ręcznie i 
80%mechanicznie) z odspojeniem skał w razie potrzeby wskazane przez projektanta, 
plantowanie dna wykopu, podsypką , obsypką i nadsypką piaskową, rozbiórką 
nawierzchni KR3, odtworzeniem nawierzchni KR3, odwozem nadmiaru ziemnego oraz 
materiałów z rozbiórki na odległość 2 km do miejsca wskazanego przez Inwestora, 
zasypanie wykopu z wykonaniem odbudowy nawierzchni, wymianą gruntu oraz  
próbami szczelności kanału.  Cena obejmuje montaż niezależnie od głębokości 
posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia 
oraz robót towarzyszących.

Wykonanie przewiertu  dla rur kanalizacyjnych tłocznych DN 90/110 mm wraz z komorą 
nadawczą i odbiorczą

1 321 350

III. Przepompownie ścieków /przepompownia prefabrykowana z polimerobetonu 
wraz z AKPiA w pełni wyposażona wraz z możliwością podłączenia agregatu 
prądotwórczego przewoźnego, monitoringiem i możliwością przkazu danych do 
dyspozytorni, przyłączem energetycznym z wszystkimi wymogami pzryłączenia, 
wykop i zasyp, utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem, kratą elektryczną na 
dopływie ścieków, próbami szczelności, DTR, rozruchem i robotami ziemnymi/
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Lp. Opis robót Jednostka

Etap 1a Etap 1b Etap 1c Etap 2a Etap 2b Etap 2c Etap 2d Etap 3a Etap 3b ETAPY RAZEM

I.

Ilość 
szacunkowa 
m2; m; kpl

Cena 
jednostkowa 
ne:o (zł za 
1m2 albo za 
1m albo za 

1kpl)

Wartość 
ne:o (zł)

Ilość 
szacunkowa 
m2; m; kpl

Cena 
jednostkowa 
ne:o (zł za 
1m2 albo za 
1m albo za 

1kpl)

Wartość 
ne:o (zł)

Ilość 
szacunkowa 
m2; m; kpl

Cena 
jednostkowa 
ne:o (zł za 
1m2 albo za 
1m albo za 

1kpl)

Wartość 
ne:o (zł)

Ilość 
szacunkowa 
m2; m; kpl

Cena 
jednostkowa 
ne:o (zł za 
1m2 albo za 
1m albo za 

1kpl)

Wartość 
ne:o (zł)

Ilość 
szacunkowa 
m2; m; kpl

Cena 
jednostkowa 
ne:o (zł za 
1m2 albo za 
1m albo za 

1kpl)

Wartość 
ne:o (zł)

Ilość 
szacun
kowa 
m2; m; 

kpl

Cena 
jednostk

owa 
ne:o (zł 
za 1m2 
albo za 
1m albo 
za 1kpl)

Wartość 
ne:o (zł)

Ilość 
szacunkow

a m2; m; 
kpl

Cena 
jednostk

owa 
ne:o (zł 
za 1m2 
albo za 
1m albo 
za 1kpl)

Wartość 
ne:o (zł)

Ilość 
szacun
kowa 
m2; m; 

kpl

Cena 
jednostk

owa 
ne:o (zł 
za 1m2 
albo za 
1m albo 
za 1kpl)

Wartość 
ne:o (zł)

Ilość 
szacun
kowa 
m2; m; 

kpl

Cena 
jednostk

owa 
ne:o (zł 
za 1m2 
albo za 
1m albo 
za 1kpl)

Wartość 
ne:o (zł)

Ilość 
szacunk

owa 
m2; m; 

kpl

Cena 
jednostk

owa 
ne:o (zł 
za 1m2 
albo za 
1m albo 
za 1kpl)

Wartość 
ne:o (zł)

I. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem studni na ciągu głównym i 
studzienkami przyłączeniowymi, wykop, zasypanie, podsypki, obsypki, nadsypki, 
stabilizacja dna studni płytą z chudego betonu, kamerowaniem po realizacji, próby 
szczelności, odtworzenie nawierzchni, roboty towarzyszące

1 kpl 2 180000 360000 0 180000 0 1 180000 180000 0 180000 0 0 180000 0 0 180000 0 0 180000 0 0 180000 0 2 180000 360000 5 180000 900000

III. RAZEM RAZEM 360000 RAZEM 0 RAZEM 180000 RAZEM 0 RAZEM 0 RAZEM 0 RAZEM 0 RAZEM 0 RAZEM 360000 RAZEM

IV

1 kpl 6 20000 120000 2 20000 40000 16 20000 320000 0 20000 0 4 20000 80000 2 20000 40000 1 20000 20000 9 20000 180000 6 20000 120000 46 20000 920000

IV. RAZEM RAZEM 120000 RAZEM 40000 RAZEM 320000 RAZEM 0 RAZEM 80000 RAZEM 40000 RAZEM 20000 RAZEM 180000 RAZEM 120000 RAZEM

ŁĄCZNIE: I+II+III+IV RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM

Wydajność powyżej 20 do 30 m3/godzinę
Przepompownie sieciowe śr.2000 mm z polimerobetonu prefabrykowana  wraz z 
wyposażeniem i akpia - wykop (20% ręcznie 80% mechanicznie), obsypka piaskowa 
wokół studni na całej wysokości z zagęszczeniem, płyta z chudego betonu, Rozbiórka i 
odtworzenie podjazdów i chodników, wraz z AKPiA i przyłączem energetycznym Cena 
obejmuje montaż niezależnie od głębokości posadowienia studni, niezależnie od 
warunków terenu /rodzaj gruntu/ i uzbrojenia oraz robót towarzyszących.

900 000

IV. Przepompownie ścieków /przepompownia przydomowa prefabrykowana z 
tworzywa sztucznego wraz z AKPiA , próbami szczelności, DTR, rozruchem i 
doprowadzeniem jednego zasilania dla wszystkich przepompowni oraz roboty 
ziemne/

Przepompownie przydomowe śr.1000 mm z tworzywa sztucznego wraz z 
wyposażeniem i akpia - wykop (20% ręcznie 80% mechanicznie), obsypka piaskowa 
wokół studni na całej wysokości z zagęszczeniem, płyta z chudego betonu, rozbiórka i 
odtworzenie podjazdów i chodników, zasilanie energetyczne. Cena obejmuje montaż 
niezależnie od głębokości posadowienia studni, niezależnie od warunków terenu 
/rodzaj gruntu/ i uzbrojenia oraz robót towarzyszących.

920 000

4 909 750 1 935 120 4 723 550 1 912 600 3 303 975 3 174 465 1 660 400 1 645 425 6 232 550 29 497 835


