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krynica Morska

Zamawiający: Gmina Miasto Krynica Morska , 82-110 Krynica Morska, ul. Górników 15
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BUDOWA ULICY GÓRNIKÓW
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym km 1,347
1.1.2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm szt 15
1.1.3 Wywożenie dłużyc, transport na odległość do 2˙km, dłużyce m3 8,700
1.1.4 Wywożenie karpiny , transport na odległość do 2˙km, karpina mp 9,750
1.1.5 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙46-55˙cm szt 15
1.1.6 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia gęste ha 0,070
1.1.7 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne 

gałęzie, korzenie, kora ze spaleniem na miejscu m2 700,00
1.1.8 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi 

w nasyp, kategoria gruntu III  formowanie dołu po karpach m3 9,750
1.1.9 Zasypywanie wykopów doly po karpach spycharkami, grunt 

kategorii I-III, spycharka 74˙kW (100˙KM) zdostawą gruntu 
paszczystego kategorii II zagęszczeniem do wskaźnika Js=1,00 m3 9,750

1.1.10 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z 
wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, 
nawierzchnia gr. 7˙cm m2 134,74

1.1.11 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt 
żelbetowych płyt pełnych o powierzchni od 0,75 m2 do ponad 
3˙m2 z odwiezieniem na miejsce skladowania m2 4 889,00

1.1.12 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach z odwiezieniem 
materiałów i ich utylizacją m 118

1.1.13 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 
kondygnacji), z pustaków typu "ALFA" , na zaprawie 
cementowej m3 49,440

1.1.14 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 20˙cm m3 48,720
1.1.15 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 5 km z utylizacją gruzu m3 98,16

1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi pod jezdnie z 

odwiezieniem urobku samochodami samowyładowczymi do 
5˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III z utylizacją gruntu m3 2 997,60

1.2.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi pod zjazdy z 
odwiezieniem urobku samochodami samowyładowczymi do 
5˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III z utylizacją gruntu m3 258,63

1.2.3 Koszt utylizacji gruntu m3 3 256,23
1.2.4 Formowanie nasypów spycharkami 74˙kW (100˙KM) z gruntu 

piaszczystego kat. II, dostarczonego samochodami i 
zagęszczanie nasypów walcami i zagęszczarkami do 
wskaźnika Js 1,00 , wysokość nasypu do 3,0˙m zasypki ścian 
oporowych m3 310,50

1.2.5 Oczyszczenie nawierzchni dróg i ulic z ziemi wywożonej z 
budowy na kołach samochodów = 2,40 rg/100 m3 m3 3 256,230

1.3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
1.3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-II m2 6 783,80
1.3.2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi 

drogi, sposobem ręcznym m2 6 783,80
1.3.3 Wzmocnienie podłoża-warstw gruntu, geosiatką  układana 

poprzecznie do osi drogi, sposobem mechanicznym m2 6 483,80
1.3.4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10˙cm m2 6 483,80
1.3.5 Podbudowy z KNSC 2,5 MPa , bez dylatacji, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 10˙cm m2 6 483,80
1.3.6 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 6 483,80

1.3.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 1 192,30

1.3.8 Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilści 0,7
kg/m2 m2 1 192,30

1.3.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, warstwa wiążąca  BA 0-20  o grubości 6˙cm m2 1 192,30

1.4 NAWIERZCHNIE
1.4.1 Skropienie nawierzchni drogowej warstwy wiążącej emulsją 

asfaltową w ilści 0,5 kg/m2 m2 1 192,30
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1.4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 
kolor, asfaltowe, warstwa ścieralna BA 0-8 o grubości 2˙cm m2 1 192,30

1.4.3 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ˙20 m2 4 752,70

1.5 ELEMENTY ULIC
1.5.1 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem z betonu B15. 

Objętość betonu 0,0825m3/mb ławy m3 158,750
1.5.2 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 1 924,20
1.5.3 Krawężniki betonowe, wystające 15x22˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 422,15
1.5.4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem z betonu B15. Objętość

betonu 0,04 m3/mb ławy m3 24,860
1.5.5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 621,400

1.6 MURY OPOROWE
1.6.1 Podkład pod stopę elementów oporowych, betonowy na 

podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa (chudy beton) grubość 
podkładu 10 cm m3 43,80

1.6.2 Elementy ścian oporowych rampowych typu L, o masie do 1,5 t 
o fakturze mur ceglany elem. 330

1.6.3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno,  emulsyjne asfaltowo- kauczukowa, 
grub. 6 mm m2 1 027,25

1.6.4 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, 
wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek  5,28 m3 , gruby 
piasek 4,32 m3 m3 108,37

1.6.5 Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej 
obsypce w wykopie suchym, z sączków rury PVC w oplocie 
filtracyjnym kokosowym, Dn˙113˙mm m 26,00

1.6.6 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań 
głębokość wbicia ścianki, do 6˙m, kategoria gruntu I-II m 30,000

1.6.7 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 6˙m, kategoria gruntu 
I-II m 30

1.7 ZJAZDY
1.7.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 536,76
1.7.2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 

zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 536,76
1.7.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 238,050
1.7.4 Zeszyt 8/9 1994r. Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 

20x10cm kloru czerwonego grubości 8˙cm, na podsypce 
piaskowej grubości 5˙cm m2 536,76

1.8 URZĄDZENIE TERENU PRZYLEGŁEGO
1.8.1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, 

kategoria gruntu I-III m2 5 380,00
1.8.2 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 

10˙cm m2 5 380,00
1.8.3 Ławki parkowe, z elementów żeliwnych, obudowa drewniana 

siedzeniowa np. Wiedeń przy kodzie  0102 lub podobne szt 8
1.8.4 Kosze na śmieci parkowe, stalowe np. Modem przy kodzie 

producenta 0210 szt 8
1.9 OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU
1.9.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 21
1.9.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, 

nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3˙m2 szt 27

1.9.3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane 
mechanicznie m2 70,50

1.9.4 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z 
rur Fi˙60˙mm, rozstaw słupków 2,5˙m m 12,50

1.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.10.1 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 

0.20x0.80˙m wraz ze słupkami stalowymi 50 mm m 118,00
1.10.2 Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników m2 177,00
1.10.3 Regulacja wysokościowa istniejących dróg do poziomu nowych 

jezddni - Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg 
kołowych i placów z płyt żelbetowych,PRZEKŁADANIE płyt 
pełnych o powierzchni ponad 3˙m2 m2 210,00
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1.10.4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 
włazy kanałowe szt 18

2 ODWODNIENIE ULICY
2.1 ODWODNIENIE ULICY
2.1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  podsiębiernymi 0,25 

m3 z transportem urobku  samochodami samowyładowczymi 
na odl.do 1  km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)-przyjęto 80%  
wykopów m3 1 228,240

2.1.2 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod  fundamenty,ruroc.i 
kolektory w gruntach such.z  wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcz.o  głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjęto 
20%  wykopów m3 307,060

2.1.3 Roboty ziemne wykon.koparkami  podsiębier.0,25 
m3,spycharkami 75KM z  transp.samochodami samowył.do 5t 
do 1km lecz  w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) m3 311,125

2.1.4 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów  liniowych szer.do 
1,0m i głęb.do 3,0m palami  szałunkowymi/wypraskami/w 
gruntach such.wraz  z rozbiórką.Grunt kat.III-IV m2 3 029,250

2.1.5 Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych  palami 
szałun./wypraskami/w gruntach such.wraz  z rozbiórką.Dodatek
za każdy dalszy 1m  szer.,głęb.do 3m.Grunt I-IV m2 110,484

2.1.6 Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych  palami 
szałun./wypraskami/w gruntach such.wraz  z rozbiórką.Dodatek
za każdy dalszy 1m  szer.,głęb.do 3m.Grunt I-IV m2 346,800

2.1.7 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00  m typu 
lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych  i 
telekomunikacyjnych kpl 13,000

2.1.8 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości  4,00 m typu 
lekkiego,podwieszeń kabli  energetycznych i 
telekomunikacyjnych kpl 13,000

2.1.9 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00  
m,podwieszeń rurociągów i kanałów kpl 24,000

2.1.10 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości  4,00 
m,podwieszeń rurociągów i kanałów kpl 24,000

2.1.11 Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm m2 42,500
2.1.12 Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem m3 777,720
2.1.13 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy   315*9,2 mm m 4,500
2.1.14 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy   250*7,3 mm m 97,500
2.1.15 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy   200*5,9 mm m 542,500
2.1.16 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o  średnicy 

nominalnej 200 mm próba 3,000
2.1.17 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o  średnicy 

nominalnej 250 i 315 mm próba 1,000
2.1.18 Oznakowanie trasy  w ziemi taśmą z tworzywa  sztucznego m 644,500
2.1.19 Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury  karbowanej o 

średnicy 600mm szt. 11,000
2.1.20 Studnie rewizyjne głębokości ponad 2,0 m z kręgów  

betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym  wykopie,bez 
murowania podstawy studni szt. 17,000

2.1.21 Studzienki ściekowe uliczne betonowe z  gotowych elementów 
o średnicy 500 mm z  osadnikiem bez syfonu szt. 26,000

2.1.22 Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15  cm dla 
rurociągów-tuleje ochronne  D=200(analogia) przejście 72,000

2.1.23 Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15  cm dla 
rurociągów-tuleje ochronne  D=250(analogia) przejście 11,000

2.1.24 Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15  cm dla 
rurociągów-tuleje ochronne  D=315(analogia) przejście 3,000

2.1.25 Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt  
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m. szt. 516,000

2.1.26 Rurociągi stalowe spawane tymczasowe o  średnicy nominalnej
80-125 mm. m 20,000

2.1.27 Pompowanie wody-przyjęto  orientacyjnie-faktyczną ilość 
pompowania ustalić  na budowie) m-g 1 000,000

2.1.28 Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do  1,0 m i 
szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt  kategorii III. m 26,000

2.1.29 Układanie rur ochronnych dwudziel. o średnicy do  140 mm w 
wykopie-kable m 26,000

2.1.30 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o  głębokości do 1,0 m i 
szerokości dna wykopu do  0,4 m.Grunt kategorii III. m 26,000

2.1.31 Roboty ziemne wykonywane koparkami  podsiębiernymi 0,25 
m3 z transportem urobku  samochodami samowyładowczymi 
na odl.do 1  km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) m3 50,940

2.1.32 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów  liniowych szer.do 
1,0m i głęb.do 3,0m palami  szałunkowymi/wypraskami/w 
gruntach such.wraz  z rozbiórką.Grunt kat.III-IV m2 81,500

2.1.33 Separator lamelowy 3/30 D=1500-analogia szt. 5,000
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2.1.34 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami  podsiębiernymi
0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii  III (B.I.nr 8/96) m3 27,811

2.1.35 Zasypywanie wykopów spycharkami  gąsienicowymi o mocy 55 
kW/75 KM.  Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m.  
Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) m3 0,060

2.1.36 Zagęszczenie wykopów ubijakami  mechanicznymi. Grunt 
spoisty kategorii III-IV  (B.I.nr 8/96) m3 322,569

2.1.37 Roboty ziemne wykon.koparkami  
podsiębier.0,25m3,spycharkami 100KM z  transp.samochodami
samowył.do 5t do 1km lecz  w ziemi w hałdach.Grunt 
kat.I-III(B.I.nr  8/96-wywóz nadmiaru na odl.1km m3 77,254

2.1.38 Ułożenie geowłókniny m2 35,641
2.1.39 Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane  mechanicznie m3 73,500
2.1.40 Komory rozsączające SC-740 z ułożeniem szt 35,000
2.1.41 Pokrywy SC-740 z montażem szt 26,000
2.1.42 Osadzenie ram skrzyni podstawy i pokrywy szt. 13,000
2.1.43 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy  nominalnej 

110 mm-rura inspekcyjna m 26,000
2.1.44 Obetonowanie ramy skrzyni m3 0,420
2.1.45 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy   315*9,2 mm m 9,000
2.1.46 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy   200*5,9 mm m 22,500
2.1.47 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do  rur z PVC 

kielichowych o średnicy nominalnej 300  mm-trójnik 315/200 szt. 2,000
2.1.48 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do  rur z PVC 

kielichowych o średnicy nominalnej 200  mm-kolano szt. 7,000
3 OŚWIETLENIE
3.1 OŚWIETLENIE ULIC
3.1.1 Złącza kablowe typu Z-22 200 A; Z FUNDAMENTEM 

WOLNOSTOJĄCA (SZAFKA STEROWANIA OŚWIETLENIEM 
SO) kpl. 1,000

3.1.2 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z 
częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość 
otworów mocujących do 2) szt. 6,000

3.1.3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 426,240
3.1.4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie 

kat. III m3 319,680
3.1.5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0.4 m m 1 332,000
3.1.6 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 1 509,000
3.1.7 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 8,000
3.1.8 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych 

bez mocowania (kable układane w słupie) m 62,000
3.1.9 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych m 1 509,000
3.1.10 Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych 

wyrobami jednoskładnikowymi (FUNDAMENT SŁUPA) m2 62,000
3.1.11 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg szt. 62,000
3.1.12 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupiesłup 

oświetleniowy typu D6a/1/7 („art.-metal” Łapino Górne) z 
pojedynczym wysięgnikiem R25 szt. 62,000

3.1.13 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa 
oświetleniowa „ANDROMEDA” ze źródłem światła SON -T 70 
W szt. 62,000

3.1.14 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w 
słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m 
(KOMPLET PODWÓJNY NA GNIAZDO+OPRAWA) kpl.przew. 62,000

3.1.15 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 
wciągane do rur m 48,000

3.1.16 Montaż złącza bezpiecznikowego   wnękowego TB-2 szt. 62,000
3.1.17 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do

50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych szt. 124,000

3.1.18 Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; 
przekrój żyły do 120 mm2 szt. 472,000

3.1.19 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach 
luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 62,000

3.1.20 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; 
kat.gruntu I-II m 1 509,000

3.1.21 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat.III m 180,000

3.1.22 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 64,000
3.1.23 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 10,000
3.1.24 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy 

pomiar) szt. 10,000
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3.1.25 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej szt 16 000,000
4 TELEKOMUNIKACJA
4.1 Budowa kanalizacji teletechnicznej własności UM Krynica 

Morska
4.1.1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 

SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III UWAGA z włazem żeliwnym 
z herbem miasta Krynica Morska i płytą stropową żelbetową szt 47

4.1.2 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110/95 w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 m 56

4.1.3 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110/95 w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 m 371

4.1.4 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110/95 w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 m 836

4.1.5 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór wolny otwór 144

4.2 Budowa rurociągów kablowych własności UM Krynica 
Morska

4.2.1 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm w 
zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,280

4.2.2 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm w 
zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu km 0,099

4.2.3 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór wolny [R+S+M=40%] otwór 48

4.3 Usunięcie kolizji sieci TPSA na rogu ulic Gdańskiej i 
Wysokiej - kanalizacja

4.3.1 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w 
gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma 
otworów: 2 ANALOGIA w miejscach posadowienia studni 
nasadowych na istniejących ciągach kanalizacji ul. Gdańska m 4

4.3.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III szt 3

4.3.3 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 1

4.3.4 Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (bloczków), 
SK-2, grunt kategorii III szt 2

4.3.5 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka szt 4

4.3.6 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 szt 1
4.3.7 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3 w gruncie 

kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 m 13
4.3.8 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3 w gruncie 

kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 m 20
4.3.9 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, 

przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z 
wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długość
do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady na 1˙m m 12

4.4 Usunięcie kolizji sieci TPSA na rogu ulic Gdańskiej i 
Wysokiej - kable Cu

4.4.1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙20 
ANALOGIA pomiary wstępne odcinek 1

4.4.2 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙30 
ANALOGIA pomiary wstępne odcinek 1

4.4.3 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙50 
ANALOGIA pomiary wstępne odcinek 2

4.4.4 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny: XzTKMXpw 15x4x0,5 (20mb) + XzTKMXpw 
25x4x0,5 (45mb) + XzTKMXpw 50x4x0,5 (20mb) m 85

4.4.5 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach złącze 2

4.4.6 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej, kabel o 100 parach złącze 2

4.4.7 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach złącze 2

4.4.8 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej, kabel o 50 parach złącze 2

4.4.9 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach złącze 1

4.4.10 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej, kabel o 30 parach złącze 1



Kosztorys Ofertowy ul. Górników Krynica 
Morska 18.10.2011

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 29184)
strona nr:   7

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 29184) BUDOWA ULICY GÓRNIKÓW

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Cena
jednost.

Wartość

4.4.11 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach złącze 1

4.4.12 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej, kabel o 20 parach złącze 1

4.4.13 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙20 
ANALOGIA po przełączeniu odcinek 1

4.4.14 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙30 
ANALOGIA po przełączeniu odcinek 1

4.4.15 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙50 
ANALOGIA po przełączeniu odcinek 2

4.4.16 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji 
kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi˙30˙mm m 60

4.5 Usunięcie kolizji sieci TPSA na rogu ulic Gdańskiej i 
Wysokiej - kabel optotelekomunikacyjny

4.5.1 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód ANALOGIA pomiary wstępne przed przełączeniem odcinek 1

4.5.2 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód ANALOGIA pomiary 
wstępne przed przełączeniem odcinek 11

4.5.3 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni ANALOGIA demontaż w studni szt 1

4.5.4 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód 
ANALOGIA wyłączenie [R+S] M=0 złącze 1

4.5.5 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód wyłączenie [R+S] M=0 złącze 11

4.5.6 ANALOGIA wyciąganie istniejącego kabla opto z kanalizacji 
wtórnej i rurociągu kablowego relacji PS - KM/A18 m 981

4.5.7 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm w 
zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,008

4.5.8 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm w 
zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu km 0,008

4.5.9 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE 
Fi˙40˙mm, złączki skręcane szt 2

4.5.10 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo 
zajęty, rury w zwojach, 1xFi˙32˙mm m 20

4.5.11 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
Fi˙32˙mm, złączki skręcane szt 1

4.5.12 ANALOGIA wciąganie istniejącego kabla opto do kanalizacji 
wtórnej po nowej trasie relacji PS - KM/A18/nowa lokalizacja m 981

4.5.13 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni [R+S] M=0 (odzysk ze studni KM/A18) szt 1

4.5.14 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2˙km, 
kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi˙32˙mm odcinek 1

4.5.15 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2˙km, 
rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi˙40˙mm odcinek 2

4.5.16 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 1 rurą/kablem - ANALOGIA 
Jackmoon fiber 32mm otwór 3

4.5.17 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód 
UWAGA [R+S] M=0 złącze 1

4.5.18 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód [R+S] M=0 złącze 11

4.5.19 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód odcinek 1

4.5.20 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za 
każdy następny zmierzony światłowód odcinek 11

4.5.21 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód odcinek 1

4.5.22 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód odcinek 11

5 ENERGETYKA - PRZYŁĄCZA
5.1 Budowa złączy kablowych - pomiarowych nn 0,4 kV
5.1.1 Złącze kablowo-pomiarowe ZZP-1 wg.PT kpl 1,00
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5.1.2 Wyłącznik taryfowy -Z-TS 25/3 szt 1,00
5.1.3 Aparaty elektryczne,  wkłady bezpiczn.WTN-00 szt 3,00
5.1.4 Montaż wkładki Master-Key w drzwiczkach szafy licznikowej szt 1,00
5.1.5 Układanie uziomów w rowach kablowych m 12,00
5.1.6 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt 

kategorii III m 12,00
5.1.7 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 

skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 
pomiar pierwszy szt 1,00

5.1.8 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie 
wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1,00

5.2 Przyłącza kablowe nn 0.4 kV
5.2.1 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, 

kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8˙m m 1 123,00
5.2.2 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do

0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4˙m m 1 123,00
5.2.3 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm KR50 - poodejście

do ZK, ZZP, SL m 155,00
5.2.4 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 

37˙mm m 240,00
5.2.5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość 

do 0,4˙m m 1 123,00
5.2.6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 

1,0˙kg/m, przykrycie folią - kabel YAKXS 4x35 mm2 m 23,00
5.2.7 Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na 

słupie, masa do 1,0˙kg/m, w uchwytach - kabel YAKXS 4x35 
mm2 m 12,00

5.2.8 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych 
mocowanych na słupie, masa do 1,0˙kg/m, w uchwytach - kabel
YAKXS 4x35 mm2 m 29,00

5.2.9 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
1,0˙kg/m, przykrycie folią - kabel YKY 5x10 mm2 m 1 100,00

5.2.10 Układanie kabli w rurach, zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m - 
kabel YKY 5x10 mm2 m 240,00

5.2.11 Przepusty z rur w ścianach lub stropach, podłoże betonowe 
grubości do 40˙cm, rury stalowe do Fi˙ 40-80˙mm szt 46,00

5.2.12 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce 
z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50˙mm2 szt 4,00

5.2.13 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce 
z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16˙mm2 szt 88,00

5.2.14 Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70˙mm2 dla linii nn szt 4,00
5.2.15 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach 

energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju żył do 
35˙mm2 szt 2,00

5.2.16 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i 
sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 2,00

5.2.17 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i 
sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 46,00

5.2.18 Inwentaryzacja geodezyjna kpl 1
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Tabela elementów scalonych

1 ROBOTY DROGOWE
Stawka r-g: 11,50 zł

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
1.4 NAWIERZCHNIE
1.5 ELEMENTY ULIC
1.6 MURY OPOROWE
1.7 ZJAZDY
1.8 URZĄDZENIE TERENU PRZYLEGŁEGO
1.9 OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
1.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2 ODWODNIENIE ULICY
Stawka r-g: 11,50 zł

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 ODWODNIENIE ULICY

3 OŚWIETLENIE
Stawka r-g: 11,50 zł

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 OŚWIETLENIE ULIC

4 TELEKOMUNIKACJA
Stawka r-g: 11,50 zł

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Budowa kanalizacji teletechnicznej własności UM Krynica Morska
4.2 Budowa rurociągów kablowych własności UM Krynica Morska
4.3 Usunięcie kolizji sieci TPSA na rogu ulic Gdańskiej i Wysokiej - kanalizacja
4.4 Usunięcie kolizji sieci TPSA na rogu ulic Gdańskiej i Wysokiej - kable Cu
4.5 Usunięcie kolizji sieci TPSA na rogu ulic Gdańskiej i Wysokiej - kabel optotelekomunikacyjny

5 ENERGETYKA - PRZYŁĄCZA
Stawka r-g: 11,50 zł

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

5.1 Budowa złączy kablowych - pomiarowych nn 0,4 kV
5.2 Przyłącza kablowe nn 0.4 kV

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

1 ROBOTY DROGOWE
2 ODWODNIENIE ULICY
3 OŚWIETLENIE
4 TELEKOMUNIKACJA
5 ENERGETYKA - PRZYŁĄCZA


