Kosztorys ofertowy
Budowa :
Adres:

Budowa uzbrojenia terenu drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - kanalizacja deszczowa - obszar I i obszar III
działka numer 22/3, 22/7 obręb 3 m. Dobrzany, ( ulica Orzechowa )

Wykonawca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lp.

1

2

3

Specyfikacja
techniczna
wykonania i
odbioru robót

D-01.01.01.

D-02.00.01.
D-01.02.04.

D-02.00.01.
D-01.02.04.

Nazwa
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym. Wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych wraz ze
sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

B. Rozbiórki
Wykonanie wykopu i rozbiórka istniejącej studni rewizyjnej na kanalizacji
deszczowej. Studnia z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy
wewnętrznej 1200 mm. Demontaż kominów włazowych, pokryw
nastudziennych wraz z dnem. Załadunek wraz z wywózką urobku z wykopu
oraz gruzu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Istniejaca
studnia rewizyjna oznaczona jako kd13
Wykonanie wykopu i rozbiórka istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej.
Kolektor z rur PVC o średnicy 200 mm łączone na wcisk na szczelkę
gumową. Załadunek wraz z wywózką urobku z wykopu oraz gruzu do
miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Istniejący kolektory na
odcinku od kd13 do kd 15

C. Kanalizacja deszczowa
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D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

D-02.00.01.
D-03.02.01.
D-02.03.01.

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz ułożenie kolektora
kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do projektowanych studni
rewizyjnych wraz z montażem niezbędnych kształtek oraz przeprowadzenie
próby szczelności. Rury z PCV-U lite o średnicy 400 mm o sztywności
obwodowej minimum 8 kPa kielichowe łączone na wcisk na uszczelkę
gumową. Ułożenie rur na podsypce piaskowej na projektowanej głębokości i
zgodnie z projektowanymi spadkami. Podsypka piaskowa o grubości
warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materiałem zasypowym wraz z
zagęszczeniem. Materiał zasypowy przywieziony ( całkowita wymiana gruntu,
w kosztach pozycji ująć pozyskanie materiału do zasypania ) wraz z
załadunkiem, rozładunkiem i transportem urobku pochodzącego z wykonania
wykopu do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni. Wykonanie
kolektora na odcinku Sr6 - kd15

m

Wykonanie wykopu i posadownienie studni rewizyjnej z tworzywa o
wytrzymałości trzonu SN ≥ 4 kN/m 2. Studnia rewizyjna tworzywowa z kinietą,
średnica wewnętrzna studni minimum 1000 mm , głębokość posadowienia
według projektu. Studnia rewizyjna przykryta stożkiem wraz z włazem
żeliwnym. Włazy żeliwne ( pierścienie na obwodzie ) z wypełnieniem
betonowym o średnicy minimum 600 mm i klasie obciążenia D400 tj. 40 ton.
Studnia rewizyjna posadowiona na warstwie piasku o grubości 20,0 cm po
zagęszczeniu i wymiarach 2,0 * 2,0 m. Zasypanie powstałego wykopu
materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem. Materiał zasypowy
przywieziony ( całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ująć pozyskanie
materiału do zasypania ) wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem
urobku pochodzącego z wykonania wykopu do miejsca które Wykonawca
sam sobie zapewni. Studnie oznaczone symbolem Sr13 oraz kd 18

szt.

Posadowienie we wcześniej wykonanym wykopie studni rewizyjnej z
tworzywa o wytrzymałości trzonu SN ≥ 4 kN/m 2. Studnia rewizyjna
tworzywowa z kinietą, średnica wewnętrzna studni minimum 1000 mm ,
głębokość posadowienia według projektu. Studnia rewizyjna przykryta
stożkiem wraz z włazem żeliwnym. Włazy żeliwne ( pierścienie na obwodzie )
z wypełnieniem betonowym o średnicy minimum 600 mm i klasie obciążenia
D400 tj. 40 ton. Studnia rewizyjna posadowiona na warstwie piasku o
grubości 20,0 cm po zagęszczeniu i wymiarach 2,0 * 2,0 m. Zasypanie
powstałego wykopu materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem. Materiał
zasypowy przywieziony ( całkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ująć
pozyskanie materiału do zasypania ) wraz z załadunkiem, rozładunkiem i
transportem urobku pochodzącego z wykonania wykopu do miejsca które
Wykonawca sam sobie zapewni. Studna oznaczona symbolem kd13.

szt.
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Razem brutto
A-C
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Razem wartość brutto :

…………………………………………………………………………. zł.

Słownie wartość brutto :
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/ podpis Wykonawcy /
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