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KOSZTORYS OFERTOWY  

na przebudowę kanalizacji sanitarnej budynku B siedziby Oddziału IPN-KŚZpNP 
 

Lp. 

Podstawa 

kosztorysowa 

(wypełnia 

wykonawca) 

Opis robót i wyliczenia j.m. 
Ilość 

jednostek 

Cena netto  

za jednostkę 

w zł. 

Wartość 

netto   

w zł. 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
4.25x1.49=6.33 m2 

6.33 

m2 

 

6.330   

2  Wygrodzenia, zabezpieczenia terenu 
wykonywanych robót, oznakowania 
1.00 

kpl. 1.000   

3  Zerwanie posadzki cementowej 

 
6.33 

m2 6.330   

4  Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15 
cm 
6.33x0.10=0.63 m3 
0.63 

m3 0.630   

5  Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej pow. 
poziomych z papy na lepiku na gorąco - 
pierwsza warstwa (analogia) 

6.33 

m2 6.330   

6  Rozbiórka izolacji cieplnej i 
przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na 
lepiku(analogia) 

6.33 

m2 6.330   

7  Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15 
cm - chudy beton 
6.33x0.10=0.63 m3 
0.63 

m3 0.630   

8  Wykopy nieumocnione o ścianach 
pionowych wykonywane wewnątrz budynku 
przy istniejacych fundamentach 
6.33x1.49x0.80=5.06 m3 
5.06 

m3 5.060   

9  Usunięcie z parteru budynku 
gruzu i ziemi 
(6.33x0.01)+(6.33x0.025)+0.6
3+0.06+0.63+0.63+5.06=7.23 
m3 7.23 

m3 7.230   

10  Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160 
mm(analogia) 

 
10.33 

m 10.330   

11  Wykopy o ścianach pionowych o głębokości 
do 1.5 m w gruncie kat.III przy od- krywaniu 
odcinkami istniejących fundamentów 
6.33x1.00x0.55=3.48 m3 
3.48 

m3 3.480   
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12  Przebicie otworów w ścianach z cegieł o 

grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie ce- 
mentowo-wapiennej 

1.00 

szt.. 1.000   

13  Załadunek i wywóz gruzu i rumowia przez 
firmę utylizacyjną 

 
7.23 

m2 7.230   

14  Rozbiórka nawierzchnii z kostki brukowej 
betonowej grub. 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej(analogia) - do 
odzysku 

6.80 

m2 6.800   

15  Rozbiórka nawierzchnii z kostki brukowej 
betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej(analogia) - do 
odzysku 

25.90 

m2 25.900   

16  Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub 
jamiste ze skarpami o szerokości dna do 
1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem 
urobku na odkład (kat.gr.III) 
7.30x1,50x1.00=10.95 m3 
10.95 

m3 10.950   

17  Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na 
odkład w gruncie kat.III 

76.90 

m3 76.900   

18  Wykonanie wcinki kanalizacji w istniejącą 
studnię 

 
2.00 

szt. 2.000   

19  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o 
śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 
3m 

1.00 

stud. 1.000   

20  Wykonanie kinet oraz podłączenie na 
chłopaka 

 
1.00 

kpl. 1.000   

21  Przyłącze kanalizacyjne z rur betonowych - 
rurociągi o śr. 200 mm 

 
4.00 

m 4.000   

22  Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 160 mm 
łączonych metodą wciskową 

 
6.00 

msc. 6.000   

23  Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 
mm na ścianach w budynkach nie- 
mieszkalnych o połączeniach klejonych 

16.60 

m 16.600   

24  Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z 
PVC o śr. 150 mm 

 
2.00 

szt. 2.000   
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25  Zabetonowanie gruzobetonem bez 

deskowań i stemplowań bruzd o przekroju 
do 0.045 m2 w podłożach, stropach i 
ścianach 

16.60 

m 16.600   

26  Zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i 
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 

10.95 

m3 10.950   

27  Zasypanie koparkami przedsiębiernymi 0.15 
m3 z odkładu 

 
76.90 

m3 76.900   

28  Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; 
grunty sypkie kat. I-III 

 
87.85 

m3 87.850   

29  Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" 
grubości 60 mm typu 70/6 na pod- sypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem 6.80 

m2 6.800   

30  Nawierzchnie z kostki betonowej 
"POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50 mm z wypełnieniem spoin zapra- wą 
cementową 
25.90 

m2 25.900   

31  Uzupełnienie kostki uszkodzonej podczs 

 
3.25 

m2 3.250   

32  Zabetonowanie otworów o powierzchni do 
0.2 m2 w stropach i ścianach przy 
głębokości ponad 10 cm 

1.00 

szt. 1.000   

33  Podkłady z ubitych materiałów sypkich w 
budownictwie mieszkaniowym i uż. 
publicznej na podłożu gruntowym 

5.06 

m3 5.060   

34  Podkłady betonowe w budownictwie 
mieszkaniowym i uż. publicznej z trans- 
portem i układaniem ręcznym na podłożu 
gruntowym 

0.63 

m3 0.630   

35  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierz- chu 
konstrukcji na zaprawie 

6.33 

m2 6.330   

36  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome 
podposadzkowe 

6.33 

m2 6.330   

37  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- te na 
ostro 
Krotność = 3 
6.33 

m2 6.330   
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38  Posadzki cementowe wraz z cokolikami 

zatarte na gładko gr. 25 mm 
6.33 

m2 6.330   

39  Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, 
układanych metodą kombinowaną 
6.33 

m2 6.330   

 Wartość kosztorysowa robót netto  

 Podatek VAT ……………………  %        

 Wartość kosztorysowa robót brutto  

 


