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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania cieków,
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania cieków
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kana ów ciekowych
45255600-5 - roboty w zakresie k adzenia rur w kanalizacji
45232400-6 - przepompownie cieków
45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji ciekowej
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14-05-2009

Data zatwierdzenia

Dokument zosta opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt budowlany wykonany na zlecenie Inwestora.
Za enia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyj te roboty ziemne w gruncie kategorii III, bez wyst powania wody gruntowej, nadmiar urobku wywieziony poza teren budowy,
- Posadowienie bioreaktorów oczyszczalni na poziomie -1,88m ppt na podk adzie betonowym,
- Posadowienie zbiorników pompowni cieków surowych na poziomie -2,30m ppt na podk adzie betonowym,
- Posadowienie zbiorników pompowni cieków oczyszczonych na poziomie -2,00m ppt na podk adzie betonowym,
- Ka dy zbiornik /pompowni, bioreaktora/ obetonowany na ca ej jego wysoko ci
- Bioreaktory oczyszczalni - z uwagi na warunki terenowe zastosowano bioreaktory pracuj ce w technologii po czonego z a biologicznego
wspomaganego osadem czynnym /wielko dobrana do liczby mieszka ców w ka dym gospodarstwie indywidualnym/, obj to z a biologicznego nie mniejsza ni 250m2/m3
- przed ka dym bioreaktorem zastosowano monolityczny osadnik wst pny o pojemno ci dobranej do liczby mieszka ców,
- zbiorniki pompowni cieów surowych/oczyszczonych - monolityczne, o ciance zdolnej wytrzyma nacisk min. 15,2 kN (wg DIN),
- pompy cieku surowego - w obudowie stalowej, z wirnikiem typu Vortex i wolnym przelotem fi=50mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony
IP68 z w cznikiem typu p ywakowego, o parametrach Q=6m3/h i Hp=8m.
- pompy cieku oczyszczonego - w obudowie stalowej, z wirnikiem typu Vortex i wolnym przelotem fi=20mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony IP68 z w cznikiem typu p ywakowego, o parametrach Q=1,2 m3/h i Hp=6m.
- rury PVC o rednicy D = 110 mm lub D=160 mm kl. N SDR 41 ; SN8 wg. PN-EN 1401:1999, produkowane na bazie stabilizatorów bezoowiowych, z uszczelnieniem gumowym, oraz kszta tek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury,
- rury PE-63 mm /oraz PE-40 mm/ PN-10 SDR-21 w zwojach czonych kszta tkami samozaciskowymi,
- Do wykonania studni ch onnej przyj to konstrukcj wykonan z kr gów o rednicy 1000mm i wysoko ci 1500 mm, w ca ci wype nion kamieniem p ukanym o granulacji 16-32mm oraz wirem, Kr gi posiadaj otwory o fi=20mm, umieszczone równomiernie na ca ej wysoko ci. Wype nienie wykopu wokó studni ch onnej zaplanowano z kamienia p ukanego o granulacji 16-32mm, dolna warstwa studni ch onnej (oko o 50 cm
wysoko ci)wykonana ze wiru.
- przewód elektryczny YKY 3x1,5mm w otulinie gumowej z mo liwo ci po enia w gruncie.
- badanie jako ci cieku oczyszczonego wykonane przez certyfikowane laboratorium (zakres badania: BZT, ChZT, zawiesina)
- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna z aktualizacj /przyj ciem materia ów we w ciwym terytorialnie Starostwie Powiatowym,

Ceny materia ów: przyj te to ceny materia ów wg notowa kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2009 - ceny rednie, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyj to rednie ceny rynkowe.
Stawka robocizny: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2009 - stawki rednie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych
Wska nik narzutu kosztów po rednich: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2009 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych
Wska nik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2009 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych
Wska nik narzutu zysku: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2009 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych
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Kosztorys inwestorski 09062009 139 szt zareby

Lp.
Podstawa
1
1 KSNR 1 0207d.1 02

KOSZTORYS

5 KSNR 4 1301d.1 03

Opis
1. Roboty ziemne
Wykopy jamiste o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami
podsi biernymi o poj. ki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (wykop pod kana cieków surowych i oczyszczonych)
Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV (wykop pod bioreaktor)
Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV (wykop pod przepompowni cieków)
Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV (wykop pod studni ch onn )
Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o gr. 20 cm
(podsypka pod bioreaktory oczyszczalni)

6 KSNR 4 1301d.1 02

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o gr. 15 cm
(obsypka wokó bioreaktora oczyszczalni)

m2

7 KSNR 4 1301d.1 03

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o gr. 20 cm
(podsypka pod zbiorniki przepompowni)

m2

8 KSNR 4 1301d.1 02

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o gr. 15 cm
(obsypka wokó zbiornika pomnpowni)

m2

9 KSNR 4 1301d.1 02

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o gr. 15 cm
(obsypka rur kanalizacyjnych)

m2

10
d.1
11
d.1

Wymiana podej cia z rur z PCW o r. 110 mm czonych
metod klejenia
Wykonanie z a filtracyjnego z kamienia p ukanego 1632mm (z e filtracyjne w studni ch onnej)

msc.

2 KSNR 1 0205d.1 02
3 KSNR 1 0205d.1 02
4 KSNR 1 0205d.1 02

KNR 4-02 021205
KNNR 1 041201

12 KSNR 1 0210d.1 02

13 KSNR 1 0302d.1 02

m3
m3
m3
m3
m2

m3

Zasypanie wykop.fund.pod nych,punktowych,rowów,wy- m3
kopów obiektowych spycharkami z zag szcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie lu nym 30 cm) kat.gr. III-IV
Wykopy z za adunkiem przeno nikami i transportem na od- m3
leg
1 km (grunt kat. III) (nadmiar wykopów)

Razem dzia : 1. Roboty ziemne
2
Ruroci gi i zbiorniki
14 KNR 2-15 0508- Bioreaktor oczyszczalni cieków O1 o redniej przepustod.2 04
wo ci 0,9 m3/dob . Technologia z a biologicznego wspomaganego osadem czynnym. W komplecie Osadnik wst pny o pojemno ci min. 2,5 m3. W komplecie nadstawki bioreaktora o wysoko ci 60 cm
15 KNR 2-15 0508- Bioreaktor oczyszczalni cieków O2 o redniej przepustod.2 04
wo ci 1,2 m3/dob . Technologia z a biologicznego wspomaganego osadem czynnym. W komplecie Osadnik wst pny o pojemno ci min. 3,5 m3. W komplecie nadstawki bioreaktora o wysoko ci 60 cm
16 KNR 2-15 0508- Bioreaktor oczyszczalni cieków O3 o redniej przepustod.2 04
wo ci 1,8 m3/dob . Technologia z a biologicznego wspomaganego osadem czynnym. W komplecie Osadnik wst pny o pojemno ci min. 5,0 m3. W komplecie nadstawki bioreaktora o wysoko ci 60 cm
17 KNR 2-15 0508- Przepompownia cieków surowych (kompletna). Zbiornik
d.2 02
pompowni monolityczny, z PEHD, o fi=680mm i h=
2400mm, w komplecie z pomp do cieku surowego o wolnym przelocie min. 50mm wykonan ze stali szlachetnej i
mocy silnika min. 0,75kW,
18 KNR 2-15 0508- Przepompownia cieków oczyszczonych (kompletna).
d.2 02
Zbiornik pompowni monolityczny, z PEHD, o fi=560mm i
h=2000mm, w komplecie z pomp do cieku oczyszczonego o wolnym przelocie min. 10mm wykonan ze stali szlachetnej i mocy silnika min. 0,25kW,
19 KNNR 4 1413- Studnia ch onna z kr gów o r. 1000 mm i wys. 1500mm,
d.2 01
w gotowym wykopie o g eboko ci min. 1,5 m, wyniesiona
min. 70 cm powy ej poziomu terenu
20 KNNR 11 0701- Po enie geow ókniny w studni ch onnej - analogia.
d.2 05
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Jedn.obm.

Ilo

Cena jedn.

(0.6*0.8)*
3020 =
1449.600
(5*2*2)*140
= 2800.000
(1.5*1.5*2.3)
*140 =
724.500
(2.5*2.5*2.2)
*140 =
1925.000
(4.5*1.5*0.2)
*140 =
189.000
(2*3.14*
0.75*4*0.7*
0.15)*140 =
276.948
(1.2*1.2*0.2)
*140 =
40.320
(2*3.14*0.3*
2*0.15)*140
= 79.128
(12*0.6*0.3)*
3020 =
6523.200
1*140 =
140.000
(2*2*2.5)*
140 =
1400.000
37.149*140
= 5200.860

(20+5.175+
13.750-13)*
140 =
3629.500

szt.

68

szt.

68

szt.

4

szt.

1

szt.

139

stud.

140

m2

(2.5*2.5*2.5)
*140 =
2187.500

Warto

Kosztorys inwestorski 09062009 139 szt zareby

Lp.
21
d.2
22
d.2
23
d.2
24
d.2

KOSZTORYS

Podstawa
KNNR 4 130801
KNNR 4 130802
KNNR 4 130801
KNNR 4 021305

Opis
Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 110 mm kana scieków surowych i oczyszczonych
Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm rury os onowe
Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 110 mm wentylacja zewn trzna wysoka
Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym o r. 110
mm (wentylacja studni ch onnej, studzienek rozdzielczych,
itp)
25 KNNR 4 0112- Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zed.2 04
wn trznej 40 mm o po czeniach zgrzewanych, (kana
oczny cieków oczyszczonych od przepompowni cieków
oczyszczonych)
26 KNNR 4 0112- Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zed.2 06
wn trznej 63 mm o po czeniach zgrzewanych, (kana
oczny cieków surowych od przepompowni cieków surowych do bioreaktora oczyszczalni)
27 KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o r 315d.2 02
425 mm - zamkni cie rur teleskopow
Razem dzia : Ruroci gi i zbiorniki
3
Roboty elektryczne
28 KNR 4-01 0333- Przebicie otworów w cianach z cegie o grub. 2 1/2 ceg.
d.3 12
na zaprawie cementowo-wapiennej
29 KNNR 5 0701- Kopanie rowów dla kabli w sposób r czny w gruncie kat. IV
d.3 03

Jedn.obm.
m
m
m
szt.

m

6*1 = 6.000

szt

64

szt.

139

m3

(0.3*0.3*12)*
139 =
150.120
(0.3*0.1*12)*
139 = 50.040
12*139 =
1668.000
6*139 =
834.000
((0.3*0.3*12)
-(0.3*0.1*
12))*139 =
100.080
(1.08-0.72)*
139 = 50.040
(2)*139 =
278.000

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m
Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych
cznie
Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r cznie w gruncie kat. IV

m

34
d.3
35
d.3

KSNR 1 030103
KNNR 5 072605

Wykopy z za adunkiem r cznym i transportem na odleg
1 km (grunt kat. IV)
Zarobienie na sucho ko ca kabla 3- owego o przekroju
do 16 mm2 na napi cie do 1 kV o izolacji i pow oce z
tworzyw sztucznych
Monta wtyczek przeno nych sieciowych 250V 2-bieg.
10A/1.5mm2
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3- owy

m3

m
m
m3

szt.

36 KNR-W 5-08
szt.
d.3 0310-01
37 KNNR 5 1302odc.
d.3 02
38 KNR 13-21
Badanie wy cznika przeciwpora eniowego ró nicowo-pr - szt.
d.3 0402-03
dowego
Razem dzia : Roboty elektryczne
4
Roboty inne
39 Wycena indy- Badanie jako ci cieku oczyszczonego
szt
d.4 widualna
40 Wycena indy- Wytyczenie i inwenatryzacja powykonawcza
szt
d.4 widualna
41 Wycena indy- Przecisk ziemny o d . 10mb
szt
d.4 widualna
Razem dzia : Roboty inne
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó em warto kosztorysowa robót
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12*140 =
1680.000
140

6*139 =
834.000

KNNR 5 070601
KNNR 5 070702
KNNR 5 071502
KNNR 5 070203
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293

m

30
d.3
31
d.3
32
d.3
33
d.3

ownie:

Ilo
3020

(2)*139 =
278.000
1*139 =
139.000
1*139 =
139.000

10
140
2

Cena jedn.

Warto

Kosztorys inwestorski 09062009 139 szt zareby

Lp.
1
2
3
4

Nazwa

Robocizna

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Materia y

Sprz t

1. Roboty ziemne
Ruroci gi i zbiorniki
Roboty elektryczne
Roboty inne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

ownie:
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Kp

Z

Kz

Uproszczone

RAZEM

