
Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Dział/Temat Jednostka

Warto ść 
netto

Podatek 
VAT

Warto ść 
brutto

1 ST-00 Ubezpieczenie i gwarancje ryczałt
2 ST-00 Prace geodezyjne ryczałt
3 ST-00 Dokumenty Wykonawcy ryczałt
4 ST-00 Dokumentacja powykonawcza ryczałt
5 ST-00 Urządzenie zaplecza budowy ryczałt
6 ST-00 Utrzymanie zaplecza budowy ryczałt
7 ST-00 Likwidacja zaplecza budowy ryczałt

8 ST-00
Projekt organizacji ruchu i zmiana organizacji 
ruchu na czas budowy

ryczałt

9
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr.10 cm 
wraz z odbudową z mas mineralno-
bitumicznych 6+4 cm na podbudowie 
tłuczniowej gr. 20+10 i warstwie odsączającej z 
piasku gr 15 cm - droga powiatowa

ryczałt

10
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Frezowanie i wykonanie nakładki z mas 
mineralno-bitumicznych gr 4 cm na pozostałej 
części do osi jezdni w drodze powiatowej

ryczałt

11
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr.10 cm 
wraz z odbudową z mas mineralno-
bitumicznych 6+4 cm na podbudowie 
tłuczniowej gr. 20+8 i warstwie odsączającej z 

ryczałt

Tabela elementów rozliczeniowych

Przedsi ęwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowo ści Kr ępna - II etap

I. Wymagania ogólne

RAZEM I. Wymagania ogólne
II. Rozbiórka i odbudowa dróg oraz ogrodze ń (CPV 45111000-8, 45112000-5, 45233000-9)

ST-05 tłuczniowej gr. 20+8 i warstwie odsączającej z 
piasku gr 15 cm - drogi gminne

12
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Frezowanie i wykonanie nowej warstwy 
ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych 
gr 4 cm na pozostałej części jezdni (do 
krawędzi) w drogach gminnych

ryczałt

13
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie wraz z odtworzeniem nawierzchni 
tłuczniowej o grubości 20+20cm na warstwie 
odsączającej z piasku gr 15 cm

ryczałt

14
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie wraz z odtworzeniem
obrzeży chodnikowych 8x30x100mm na 
podsypce cementowo-piaskowej i ławie 
betonowej

ryczałt

15
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie wraz z odtworzeniem
krawężników 15x30x100mm na podsypce
cementowo-piaskowej i ławie betonowej

ryczałt

16
ST-00
ST-01                                                                          
ST-05

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki 
betonowej 8cm na podsypce z miału 
kamiennego i podbudowie z tłucznia 
bazaltowego 10cm na warstwie odsączającej z 
piasku gr 15 cm

ryczałt

17
ST-00
ST-01

Rozebranie wraz z odtworzeniem ogrodzenia 
dla wykonania podłączeń posesji

ryczałt

18
ST-00
ST-01                                                                          
ST-02

Kanały główne i boczne z rur litych PVC-U SN8 
śr. 200mm wraz z robotami przewiertowymi, 
ziemnymi i towarzyszącymi

ryczałt

19
ST-00
ST-01                                                                          
ST-02

Kanał boczny z rur litych PVC-U SN8 śr. 160  
mm wraz z robotami przewiertowymi, ziemnymi 
i towarzyszącymi

ryczałt

RAZEM II. Rozbiórka i odbudowa dróg i ogrodze ń

III. Kanalizacja grawitacyjna - kanały główne i boc zne (CPV 45231000-5, 45232000-2)



20
ST-00
ST-01                                                                          
ST-04

Wykonanie kompletnych studzienek śr. 1000 
mm z betonu szczelnego kl. B-45 z robotami 
ziemnymi i towarzyszącymi

ryczałt

21
ST-00
ST-01                                                                          
ST-04

Wykonanie kompletnych studzienek 
kanalizacyjnych systemowych z tworzyw 
sztucznych śr. 425 mm  wraz z robotami 
ziemnymi i towarzyszącymi

ryczałt

RAZEM III. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - kan ały główne i boczne

OGÓŁEM


