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1.  Branża sanitarna
Kod CPV: 45000000-7

1 Kalkulacja
własna

ST 03 i ST 02 Wykonanie kanału fi160 mm metodą wykopową wraz z : 
materiałem, robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem 
ścian wykopów, odwodnieniem wykopów, podsypką, obsyką, 
taśmą ostrzegawczą, zaspyką, zagęszczeniem gruntu, badaniami 
zagęszczenia gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, 
inwentaryzacją, próbą szczelności, objazdami i robotami 
towarzyszącymi oraz opłatami za zajęcie terenu.
Kod CPV: 45231300-8

m 46,55

2 Kalkulacja
własna

ST 03 i ST 02 Wykonanie kanału fi200 mm metodą wykopową wraz z : 
materiałem, robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem 
ścian wykopów, odwodnieniem wykopów, podsypką, obsyką, 
taśmą ostrzegawczą, zaspyką, zagęszczeniem gruntu, badaniami 
zagęszczenia gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, 
inwentaryzacją, próbą szczelności, objazdami i robotami 
towarzyszącymi oraz opłatami za zajęcie terenu.
Kod CPV: 45231300-8

m 243,70

3 Kalkulacja
własna

ST 03 i ST 02 Wykonanie studni z kęgów betonowych DN1000 wraz z : 
materiałem, (WŁAZY DOSTARCZY INWESTOR) , robotami 
pomiarowymi, wykopami, umocnieniem ścian wykopów, 
odwodnieniem wykopów , podsypką, obsyką,  zasypką, 
zagęszczeniem gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, 
inwentaryzacją.
Kod CPV: 45231300-8

szt 6,00

4 Kalkulacja
własna

ST 03 i ST 02 Wykonanie studni z kęgów betonowych DN1200 wraz z : 
materiałem, (WŁAZY DOSTARCZY INWESTOR) , robotami 
pomiarowymi, wykopami, umocnieniem ścian wykopów, 
odwodnieniem wykopów , podsypką, obsyką,  zasypką, 
zagęszczeniem gruntu, wywozem i utylizacją odpadów, 
inwentaryzacją.
Kod CPV: 45231300-8

szt 1,00

5 KNNR 4
1417/02

ST 02 Montaż studzienki kanalizacyjnej systemowej o średnicy 425mm 
z zamknięciem rurą teleskopową kineta PP równop. Fi 160/160, 
pokrywa żeliwna B125 z zatrzaskiem, rura karbowana L=2,0m + 
korek Fi 160 + przejścia szczelne in situ
Kod CPV: 45232400-6

szt 6,00

6 KNNR 4
1417/02

ST 02 Montaż studzienki kanalizacyjnej systemowej o średnicy 425mm 
z zamknięciem rurą teleskopową kineta PP Analogia stud. Fi 
600mm, (WŁAZY DOSTARCZY INWESTOR) pokrywa żeliwna
D400 z zatrzaskiem,teleskop. adapter do włazów, pierścień 
odciążający H=15cm, kineta 200/200 rura karbowana dł. 2,0m
Kod CPV: 45232400-6

szt 4,00

7 KNNR-W 9
0814/02

ST 02 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami 
ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 200mm - 
analogia zabezpieczenie kabli energetycznych i telekom.
Kod CPV: 45232400-6

m 24,000

2.  Branża drogowa
Kod CPV: 45233220-7

ST 03 2.1.  Rozbiórka nawierzchni
Kod CPV: 45111300-1

8 KNR 2-31
0814/02

ST 03 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce 
piaskowej

m 15,000

9 KNNR 6
0806/02

ST 03 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 12,000

10 KNNR 6
0803/06

ST 03 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na 
podsypce piaskowej

m2 44,800

11 Kalkulacja
własna

ST 03 Rozebranie - wjazd asfaltowy 17,0mb (rozebranie asfaltu 
17,0*2,0)

m2 34,000

12 Kalkulacja
własna

ST 03 Rozebranie nawierzchni asfaltowej w drodze powiatowej. Cięcie 
asfaltu 5m*2m+6m, h-13cm; rozbranie nawierzchni asfaltowej 
5m*3m, h-13cm; rozebranie podbudowy 5m*1m h-10cm; 
frezowanie warstwy ścieralnej z odwozem 124m2-15m2=109m2 
h-5cm; wywiezienie odpadów na odległość 20km 2,45m3

m2 124,000

13 Kalkulacja
własna

ST 03 Rozebranie nawierzchni asfaltowej w drodze gminnej (od ul. 
Kochłowickiej do S5). Cięcie asfaltu 130,5m*2m=261,0m, 
h-12cm; rozbranie nawierzchni asfaltowej 
126,0m*2,0m+4,5m*1,9m=260,55m2, h-12cm; frezowanie 
warstwy ścieralnej z odwozem 
(126,0m*6,5m)-260,55m=558,45m2 h-5cm; wywiezienie 
odpadów na odległość 20km 31,2m3

m2 558,450

14 Kalkulacja
własna

ST 03 Rozebranie nawierzchni asfaltowej w drodze gminnej (od S5 do 
S8). Cięcie asfaltu 6,5m*2m=13,0m, h-12cm; rozbranie 
nawierzchni asfaltowej 71,0m*6,5m=461,5m2, h-12cm; 
wywiezienie odpadów na odległość 20km 55,38m3

m2 461,500

2.2.  Odtworzenie nawierzchni
Kod CPV: 45233000-9
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15 Kalkulacja
własna

ST 04 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - obejmuje:prace pomiarowe i przygotowawcze,zakup
i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbędnych 
materiałów,ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej, 
ustawienie obrzeży, wypełnienie spoin zaprawą, obsypanie 
zewnętrznej ściany obrzeży gruntem wraz z jego ubiciem, 
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
oczyszczenie terenu robót, geodezyjny operat powykonawczy. 
80% ODZYSKU
Kod CPV: 45233000-9

m 15,00

16 Kalkulacja
własna

ST 04 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x40cm, z 
wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
- obejmuje:prace pomiarowe i przygotowawcze, zakup i 
dostarczenie na miejsce wbudowania niezbędnych materiałów, 
ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej, ustawienie 
krawężników,wypełnienie spoin zaprawą, przeprowadzenie 
niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, oczyszczenie 
terenu robót, geodezyjny operat powykonawczy. 80% ODZYSKU
Kod CPV: 45233000-9

m 12,00

17 Kalkulacja
własna

ST 04 Ułożenie  nawierzchni  chodnikowych z kostki brukowej 
betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wypełnieniem spoin piaskiem - CHODNIKI - obejmuje: prace 
pomiarowe i przygotowawcze, zakup i dostarczenie na miejsce 
wbudowania niezbędnych materiałów, ułożenie i zagęszczenie 
podsypki piaskowej, ułożenie płyt, wypełnienie spoin zaprawą, 
pielęgnację przez posypanie piaskiem i polewanie woda, 
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
oczyszczenie terenu robót, geodezyjny operat powykonawczy. 
80% ODZYSKU
Kod CPV: 45233000-9

m2 44,80

18 Kalkulacja
własna

ST 04 Odtworzenie wjazdu asfaltowego - Podbudowa 20cm (17,0*1,0), 
asfalt 0,5m szerzej z karzdej strony wykopu (17,0*2,0)
Kod CPV: 45233000-9

m2 34,00

19 Kalkulacja
własna

ST 04 Odtworzenie jezdni asfaltowej - droga powiatowa - na 
podbudowie z kruszywa łamanego o grubości warstwy dolnej 
20cm, podbudowa warstwa górna z asfaltobetonu 10 cm 
(odtworzenie o 0,5m szerzej z każdej strony od zewnętrznych 
krawędzi wykopu), warstwa wiążąca z asfaltobetonu o frakcji 
0-16mm gr. 8cm (odtworzenie o 1,0m szerzej z każdej strony od 
zewnętrznych krawędzi wykopu), warstawa ścieralna z 
asfaltobetonu  o frakcji 0-12,8mm gr. 5cm (odtworzenie zgodnie 
z załącznikiem mapowym).
Kod CPV: 45233000-9

m2 124,00

20 Kalkulacja
własna

ST 04 Odtworzenie jezdni asfaltowej - droga gminna (od ul. 
Kochłowickiej do S5) na podbudowie z kruszywa łamanego o 
grubości warstwy 20cm, warstwa wiążąca z asfaltobetonu o 
frakcji 0-16mm gr. 7cm, warstawa ścieralna z asfaltobetonu  o 
frakcji 0-12,8mm gr. 5cm. Warstwę wiążącą należy odtworzyć o 
0,5m szerzej z każdej strony wykopu a warstwę ścieralną na całej 
szerokości jezdni.
Kod CPV: 45233000-9

m2 819,00

21 Kalkulacja
własna

ST 04 Odtworzenie jezdni asfaltowej - droga gminna (od S5 do S8) na 
podbudowie z kruszywa łamanego o grubości warstwy dolnej 
20cm, warstwa wiążąca z asfaltobetonu o frakcji 0-16mm gr. 
7cm, warstawa ścieralna z asfaltobetonu  o frakcji 0-12,8mm gr. 
5cm. Na odcinku S5-S8 (łuk drogi) należy odtworzyć warstwę 
wiążącą i ścieralną na całej szerokości jezdni
Kod CPV: 45233000-9

m2 461,50

22 Kalkulacja
własna

ST 04 Zieleńce
Kod CPV: 45100000-8

m2 177,00

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


