
Lp. Podstawa Opis
Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 D-02.01.01
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 
15 m (kat.gr.IV) - wykop pod korytka betonowe m3 7.80

2 D-02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 na okład w gruncie kat. IV - wykop 
pod rurociąg L=37,5 m

m3 28.50

3 D-02.01.01
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna 
do 1.5 m i głębok. do 1.5 m ze złożeniem urobku na okład 
(kat.gr.III) - wykop pod okładzinę kamienną w rowie

m3 2.30

4 D-02.01.01
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 
m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu -  kat.gr.III m3 2.30

5 D-02.01.01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna 
do 1.5 m i głębokości  do 1.5 m ze złożeniem urobku na 
okład (kat.gr.IV) -  pogłębienie i wyrównanie wykopu po 
koparce

m3 3.375

6 D-02.01.01
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 
0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV - wykop pod osadnik 
poziomy

m3 20.00

7 D-02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 na okład w gruncie kat. IV - wykop 
nad likwidowanym rurociągiem

m3 14.96

8. D-01.02.04
Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 
10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów 
na godzinę

m 12.00

9. D-01.02.04 Demontaż rurociągu betonowego o śr. 300 mm m 18.70

10. D-01.02.04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść 
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - rozbiórka nawierzchni kam-bet 
przed budynkiem w miejscu proj. korytek ściekowych

m2 12.00

11. D-08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-
75 pojazdów na godzinę 

m 30.00

12. D-08.05.01
Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na 
podsypce piaskowej m 15.00

13. D-08.05.01
Ścieki z prefabrykatów żelbetowych przykrytych kratą na 
podsypce piaskowej m 15.00

14. D-04.06.01
Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm 26-75 pojazdów na godzinę m2 31.50

15. D-05.01.03
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 
10 cm m2 22.50

16. D-03.02.01
Kanały rurowe - rury betonowe o śr. 300 mm o złączach na 
zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy m 37.50
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17. D-04.06.01
Podłoża betonowe o grubości 20 cm

m3 0.80

18. D-08.05.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m - montaż osadnika wraz z 
wprowadzeniem ścieku powierzchniowego oraz rurociągu 
przepustu

szt. 1.00

19. D-02.03.01
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w 
gruntach kat.III-IV; głebokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 
m

m3 39.781

20. D-02.03.01
Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 
nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków 
mechanicznych - kat.gr.I-III

m3 15.384

21. D-05.02.01
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 
10 cm m2 55.70

22. D-05.02.01
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 
7 cm m2 15.75

23. D-02.03.01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość 3 km grunt kat.IV m3 19.48

24. D-01.02.04
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na 
odległość 3 km

m3 3.90

25. D-06.01.03
Wykonanie okładzin kamiennych o grubosci 25-40 cm w 
wykopach i nasypach - w obrębie wylotu do rowu m3 1.65

26. D-04.06.01
Podłoże betonowe pod konstrukcje okładziny kamiennej

m3 0.66

pieczęć i podpis oferenta

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)

Razem dział: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)

PODATEK VAT (22%)


