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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja to przydomowe oczyszczalnie ścieków dla budynków mieszkalnych w miejscowościach na terenie gminy Nowe Ostrowy.
 Do oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych pochodzących z gospo-darstw domowych projektuje się urządzenia pracujące z zastosowaniem metody niskoobciążonego
osadu czynnego. Jego działanie opiera się na procesie biologicznego usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w warunkach tlenowych przez kłaczkowate skupiska mikroorga-
nizmów (osad czynny).  
 Oczyszczone ścieki po opuszczeniu przydomowej oczyszczalni odprowadzane będą się do odbiornika którym jest grunt. W zależności od panujących warun-ków gruntowo-
wodnych na działce inwestora, do dyspozycji są trzy warianty bu-dowy drenażu rozsączającego:
 - korzystne warunki (niski poziom wód gruntowych, grunty o dużej i średniej przepuszczalności) – drenaż rozsączający pod powierzchnią gruntu, ciągi drenarskie lub pakiety
rozsączające
 - średnio korzystne (wysoki poziom wód gruntowych, grunty o małej przepusz-czalności) – drenaż rozsączający usytuowany na poletku rozsączającym w nasypie
 - średnio korzystne (grunty o bardzo małej przepuszczalności) – drenaż rozsączający usytuowany na poletku rozsączającym z warstwą wspomagającą w nasypie.
 Zastosowane przydomowe oczyszczalnie powinny charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:
maksymalny przepływ projektowanych oczyszczalni 
Typ I do 0,9 m3/d ,  Typ II do1,5 m3/d, Typ III do 2,7 m3/d ,  Typ IV do 4,35 m3/d;
               W związku z dużym zróżnicowaniem warunków gruntowo-wodnych, terenowych i technicznych panujących na działkach gdzie projektuje się przydomowe oczysz-
czalnie ścieków zaleca się następujące konfiguracje posadowienia urządzeń:
a) kompaktowa oczyszczalnia ścieków, studzienka rozdzielcza i drenaż lub poletko rozsączające  posadowione pod powierzchnią gruntu;
b) kompaktowa oczyszczalnia ścieków, studzienka rozdzielcza i pakiety rozsączające  posadowione pod powierzchnią gruntu;
c) kompaktowa oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków oczysz-czonych posadowione pod powierzchnią a studzienka  rozdzielcza i drenaż w nasypie;
d) przepompownia ścieków surowych posadowiona pod powierzchnią grun-tu, kompaktowa oczyszczalnia ścieków, studzienka rozdzielcza i drenaż umiejscowione w nasypie;
e) kompaktowa oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków oczysz-czonych posadowione pod powierzchnią a studzienka  rozdzielcza i drenaż z war-stwą wspomagają-
cą w nasypie;
f) przepompownia ścieków surowych posadowiona pod powierzchnią grun-tu,  kompaktowa oczyszczalnia ścieków, studzienka rozdzielcza i drenaż z warstwą wspomagającą
posadowione w nasypie;
g) przepompownia ścieków surowych, kompaktowa oczyszczalnia ścieków, studzienka rozdzielcza i drenaż lub poletko rozsączające  posadowione pod powierzchnią gruntu.
 
 
                                                                    Podstawa opracowania kosztorysu inwestorskiego
 
1. Kosztorys inwestorski opracowano w/g rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ob-
liczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie finansowo – uSytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389)
2. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowej polegającej na obliczaniu wartości kosztorysowej robót objętych
przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
3. Podstawa opracowania
a) Dokumentacja projektowa
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
c) Ceny jednostkowe robót  
4. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót wykorzystano aktualną publikacje tj. średnie wartości cen SEKOCENBUDU z uwzględnieniem stawki rynkowej w pracach w ra-
mach PZP ))
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Nowe Ostrowy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Nowe Ostrowy

1 Król Piotr, Nowe Ostrowy dz.nr 118 (M.nr 1)
1.1 Sieci kanalizacyjne 

1
d.1.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 150

m3 0,57*16 = 9,120

2
d.1.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 110

m3 0,57*1 = 0,570

3
d.1.1

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m 16

4
d.1.1

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m 1

5
d.1.1

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1

6
d.1.1

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,55*17 = 9,350

Razem dział: Sieci kanalizacyjne 
1.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków

7
d.1.2

KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop pod zbiornik kom-
paktowej oczyszczalni ścieków

m3 15,75

8
d.1.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-
że pod oczyszczalnię

m3 0,66

9
d.1.2

W - 1
kalk. własna

Dostawa i montaż kompaktowej oczyszczalni ścieków wykonanej z PE o
przepustowośći do 0,9 m3/d

kpl. 1

10
d.1.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 8,368

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
1.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
11

d.1.3
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 0,98+0,65*2 =

2,280
12

d.1.3
KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-

że pod przepompownie i przewody tłoczne
m3 0,074+0,075*2

= 0,224
13

d.1.3
W - 4 Dostarczenie i montaż przepompowni wraz z pompą i automatyką. kpl. 1

14
d.1.3

KNNR 4 0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych - przewody tłoczne w ziemi.

m 1,5+2 = 3,500

15
d.1.3

KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  -
kat.gr. I-II

m3 0,65*2 = 1,300

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
1.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
16

d.1.4
KNR 2-01 0701-02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w

gruncie kat. III
m 20

17
d.1.4

KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m 20

18
d.1.4

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 1,5+20 = 21,500

19
d.1.4

KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 0,5*0,4*20 =
4,000

20
d.1.4

KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykręcenie - z dodatkowym przewodem
ok 10 m

szt. 1

21
d.1.4

KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt. 1

22
d.1.4

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1

Razem dział: Przył ącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
1.5 Drenaż rozsączający 
23

d.1.5
KNNR 1 0218-02 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami

gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV (gł 40cm)
m2 26

24
d.1.5

KNR 2-01 0621-01
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr.
kat.I-III - studzienka rozdzielcza

szt. 1

25
d.1.5

KNNR 11 0705-02
analogia

Złoża filtracyjne  żwirowe wykonywane ręcznie gr 30cm - (16-32 mm) m3 0,4*24 = 9,600

26
d.1.5

KNNR 11 0703-04 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanych i
pełnych o śr. nom. 100-125 mm

m 22

27
d.1.5

KNNR 2 0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ułóżenie geow-
łókniny

m2 26

28
d.1.5

KNNR 1 0407-02
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m koparko- łado-
warką w gruncie kat.III z dowozem ziemi - około 80 cm wysokości.

m3 19,20

29
d.1.5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

szt 1

30
d.1.5

KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III szt 1

Razem dział: Drena ż rozsączający 
1.6 Wentylacja wysoka i niska 
31

d.1.6
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 0,5*0,5*13 =

3,250
32

d.1.6
KNNR 4 1308-01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ułożenie rur
wentylacji wysokiej w gruncie.

m 13

33
d.1.6

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,5*0,4*13 =
2,600

34
d.1.6

KNNR 4 0214-01
analogia

Piony deszczowe z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych - mon-
taż wentylacji wysokiej na ścianie budynku.

m 4,5

Razem dział: Wentylacja wysoka i niska 
Razem dział: Król Piotr, Nowe Ostrowy dz.nr 118 (M. nr 1)

2 Bujalski Zbigniew, Nowe Ostrowy dz.nr 153 (M.nr 2)
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Nowe Ostrowy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2.1 Sieci kanalizacyjne 
35

d.2.1
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 150

m3 0,57*23 =
13,110

36
d.2.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 110

m3 0,57*1 = 0,570

37
d.2.1

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m 23

38
d.2.1

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m 1

39
d.2.1

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1

40
d.2.1

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,55*24 =
13,200

Razem dział: Sieci kanalizacyjne 
2.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
41

d.2.2
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop pod zbiornik kom-
paktowej oczyszczalni ścieków

m3 15,75

42
d.2.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-
że pod oczyszczalnię

m3 0,66

43
d.2.2

W - 1
kalk. własna

Dostawa i montaż kompaktowej oczyszczalni ścieków wykonanej z PE o
przepustowośći do 0,9 m3/d

kpl. 1

44
d.2.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 8,368

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
2.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
45

d.2.3
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 0,98+0,65*3 =

2,930
46

d.2.3
KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-

że pod przepompownie i przewody tłoczne
m3 0,074+0,075*3

= 0,299
47

d.2.3
W - 4 Dostarczenie i montaż przepompowni wraz z pompą i automatyką. kpl. 1

48
d.2.3

KNNR 4 0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych - przewody tłoczne w ziemi.

m 1,5+3 = 4,500

49
d.2.3

KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  -
kat.gr. I-II

m3 0,65*3 = 1,950

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
2.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
50

d.2.4
KNR 2-01 0701-02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w

gruncie kat. III
m 25

51
d.2.4

KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m 25

52
d.2.4

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 1,5+25 = 26,500

53
d.2.4

KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 0,5*0,4*25 =
5,000

54
d.2.4

KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykręcenie - z dodatkowym przewodem
ok 10 m

szt. 1

55
d.2.4

KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt. 1

56
d.2.4

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1

Razem dział: Przył ącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
2.5 Drenaż rozsączający z warstw ą wspomagaj ącą
57

d.2.5
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 1,2*23 = 27,600

58
d.2.5

KNR 2-01 0621-01
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr.
kat.I-III - studzienka rozdzielcza

szt. 1

59
d.2.5

KNNR 11 0705-02
analogia

Złoża filtracyjne żwirowe wykonywane ręcznie gr 30cm - (16-32 mm) m3 0,4*21 = 8,400

60
d.2.5

KNNR 11 0705-01
analogia

Złoża filtracyjne piaskowe wykonywane ręcznie gr 70cm - warstwa
wspomagająca.

m3 0,7*21 = 14,700

61
d.2.5

KNNR 11 0703-04 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanych i
pełnych o śr. nom. 100-125 mm

m 20

62
d.2.5

KNNR 2 0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ułóżenie geow-
łókniny

m2 23

63
d.2.5

KNNR 1 0407-02
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m koparko- łado-
warką w gruncie kat.III z dowozem ziemi - około 80 cm wysokości.

m3 16,8

64
d.2.5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

szt 1

65
d.2.5

KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III szt 1

Razem dział: Drena ż rozsączający z warstw ą wspomagaj ącą
2.6 Wentylacja wysoka i niska 
66

d.2.6
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 0,5*0,5*1 =

0,250
67

d.2.6
KNNR 4 1308-01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ułożenie rur
wentylacji wysokiej w gruncie.

m 1

68
d.2.6

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,5*0,4*1 =
0,200

69
d.2.6

KNNR 4 0214-01
analogia

Piony deszczowe z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych - mon-
taż wentylacji wysokiej na ścianie budynku.

m 4,5

Razem dział: Wentylacja wysoka i niska 
Razem dział: Bujalski Zbigniew, Nowe Ostrowy dz.nr 153 (M.nr 2)

3 Arkita Grzegorz, Nowe Ostrowy dz.nr 122 (M.nr 3)
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Nowe Ostrowy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
3.1 Sieci kanalizacyjne 
70

d.3.1
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 150

m3 0,57*2,5 =
1,425

71
d.3.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 110

m3 0,57*1 = 0,570

72
d.3.1

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m 2,5

73
d.3.1

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m 1

74
d.3.1

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1

75
d.3.1

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,55*3,5 =
1,925

Razem dział: Sieci kanalizacyjne 
3.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
76

d.3.2
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop pod zbiornik kom-
paktowej oczyszczalni ścieków

m3 15,75

77
d.3.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-
że pod oczyszczalnię

m3 0,66

78
d.3.2

W - 1
kalk. własna

Dostawa i montaż kompaktowej oczyszczalni ścieków wykonanej z PE o
przepustowośći do 0,9 m3/d

kpl. 1

79
d.3.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 8,368

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
3.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
80

d.3.3
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 0,98+0,65*4 =

3,580
81

d.3.3
KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-

że pod przepompownie i przewody tłoczne
m3 0,074+0,075*4

= 0,374
82

d.3.3
W - 4 Dostarczenie i montaż przepompowni wraz z pompą i automatyką. kpl. 1

83
d.3.3

KNNR 4 0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych - przewody tłoczne w ziemi.

m 1,5+4 = 5,500

84
d.3.3

KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  -
kat.gr. I-II

m3 0,65*4 = 2,600

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
3.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
85

d.3.4
KNR 2-01 0701-02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w

gruncie kat. III
m 4

86
d.3.4

KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m 4

87
d.3.4

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 1,5+4 = 5,500

88
d.3.4

KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 0,5*0,4*4 =
0,800

89
d.3.4

KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykręcenie - z dodatkowym przewodem
ok 10 m

szt. 1

90
d.3.4

KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt. 1

91
d.3.4

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1

Razem dział: Przył ącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
3.5 Drenaż rozsączający 
92

d.3.5
KNNR 1 0218-02 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami

gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV (gł 40cm)
m2 17

93
d.3.5

KNR 2-01 0621-01
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr.
kat.I-III - studzienka rozdzielcza

szt. 1

94
d.3.5

KNNR 11 0705-02
analogia

Złoża filtracyjne  żwirowe wykonywane ręcznie gr 30cm - (16-32 mm) m3 0,4*15 = 6,000

95
d.3.5

KNNR 11 0703-04 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanych i
pełnych o śr. nom. 100-125 mm

m 14

96
d.3.5

KNNR 2 0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ułóżenie geow-
łókniny

m2 17

97
d.3.5

KNNR 1 0407-02
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m koparko- łado-
warką w gruncie kat.III z dowozem ziemi - około 80 cm wysokości.

m3 12,1

98
d.3.5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

szt 1

99
d.3.5

KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III szt 1

Razem dział: Drena ż rozsączający 
3.6 Wentylacja wysoka i niska 
100

d.3.6
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 0,5*0,5*1 =

0,250
101

d.3.6
KNNR 4 1308-01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ułożenie rur
wentylacji wysokiej w gruncie.

m 1

102
d.3.6

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,5*0,4*1 =
0,200

103
d.3.6

KNNR 4 0214-01
analogia

Piony deszczowe z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych - mon-
taż wentylacji wysokiej na ścianie budynku.

m 5

Razem dział: Wentylacja wysoka i niska 
Razem dział: Arkita Grzegorz, Nowe Ostrowy dz.nr 12 2 (M.nr 3)

4 Świniarski Józef, Nowe Ostrowy dz.nr 166 (M.nr 4)
4.1 Sieci kanalizacyjne 
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Nowe Ostrowy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
104

d.4.1
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 150

m3 0,57*24 =
13,680

105
d.4.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 110

m3 0,57*1 = 0,570

106
d.4.1

KNR-W 2-18 0517-
01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknię-
cie stożkiem betonowym

szt 1

107
d.4.1

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m 24

108
d.4.1

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m 1

109
d.4.1

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1

110
d.4.1

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,55*25 =
13,750

Razem dział: Sieci kanalizacyjne 
4.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
111

d.4.2
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop pod zbiornik kom-
paktowej oczyszczalni ścieków

m3 15,75

112
d.4.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-
że pod oczyszczalnię

m3 0,66

113
d.4.2

W - 1
kalk. własna

Dostawa i montaż kompaktowej oczyszczalni ścieków wykonanej z PE o
przepustowośći do 0,9 m3/d

kpl. 1

114
d.4.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 8,368

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
4.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
115

d.4.3
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 0,98+0,65*4 =

3,580
116

d.4.3
KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-

że pod przepompownie i przewody tłoczne
m3 0,074+0,075*4

= 0,374
117

d.4.3
W - 4 Dostarczenie i montaż przepompowni wraz z pompą i automatyką. kpl. 1

118
d.4.3

KNNR 4 0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych - przewody tłoczne w ziemi.

m 1,5+4 = 5,500

119
d.4.3

KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  -
kat.gr. I-II

m3 0,65*4 = 2,600

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
4.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
120

d.4.4
KNR 2-01 0701-02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w

gruncie kat. III
m 10

121
d.4.4

KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m 10

122
d.4.4

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 1,5+10 = 11,500

123
d.4.4

KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 0,5*0,4*10 =
2,000

124
d.4.4

KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykręcenie - z dodatkowym przewodem
ok 10 m

szt. 1

125
d.4.4

KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt. 1

126
d.4.4

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1

Razem dział: Przył ącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
4.5 Drenaż rozsączający 
127

d.4.5
KNNR 1 0218-02 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami

gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV (gł 40cm)
m2 23

128
d.4.5

KNR 2-01 0621-01
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr.
kat.I-III - studzienka rozdzielcza

szt. 1

129
d.4.5

KNNR 11 0705-02
analogia

Złoża filtracyjne  żwirowe wykonywane ręcznie gr 30cm - (16-32 mm) m3 0,4*21 = 8,400

130
d.4.5

KNNR 11 0703-04 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanych i
pełnych o śr. nom. 100-125 mm

m 20

131
d.4.5

KNNR 2 0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ułóżenie geow-
łókniny

m2 23

132
d.4.5

KNNR 1 0407-02
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m koparko- łado-
warką w gruncie kat.III z dowozem ziemi - około 80 cm wysokości.

m3 16,0

133
d.4.5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

szt 1

134
d.4.5

KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III szt 1

Razem dział: Drena ż rozsączający 
4.6 Wentylacja wysoka i niska 
135

d.4.6
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 0,5*0,5*1 =

0,250
136

d.4.6
KNNR 4 1308-01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ułożenie rur
wentylacji wysokiej w gruncie.

m 1

137
d.4.6

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,5*0,4*1 =
0,200

138
d.4.6

KNNR 4 0214-01
analogia

Piony deszczowe z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych - mon-
taż wentylacji wysokiej na ścianie budynku.

m 5

Razem dział: Wentylacja wysoka i niska 
Razem dział: Świniarski Józef, Nowe Ostrowy dz.nr 166 (M.nr 4)

5 Wiśniewski Radosław, Nowe Ostrowy dz.nr 104 (M.nr 7)
5.1 Sieci kanalizacyjne 
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Nowe Ostrowy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
139

d.5.1
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 150

m3 0,57*18 =
10,260

140
d.5.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 110

m3 0,57*1 = 0,570

141
d.5.1

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m 18

142
d.5.1

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m 1

143
d.5.1

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1

144
d.5.1

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,55*19 =
10,450

Razem dział: Sieci kanalizacyjne 
5.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
145

d.5.2
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop pod zbiornik kom-
paktowej oczyszczalni ścieków

m3 15,75

146
d.5.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-
że pod oczyszczalnię

m3 0,66

147
d.5.2

W - 1
kalk. własna

Dostawa i montaż kompaktowej oczyszczalni ścieków wykonanej z PE o
przepustowośći do 0,9 m3/d

kpl. 1

148
d.5.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 8,368

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
5.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
149

d.5.3
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 0,98+0,65*3 =

2,930
150

d.5.3
KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-

że pod przepompownie i przewody tłoczne
m3 0,074+0,075*3

= 0,299
151

d.5.3
W - 4 Dostarczenie i montaż przepompowni wraz z pompą i automatyką. kpl. 1

152
d.5.3

KNNR 4 0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych - przewody tłoczne w ziemi.

m 1,5+3 = 4,500

153
d.5.3

KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  -
kat.gr. I-II

m3 0,65*3 = 1,950

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
5.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
154

d.5.4
KNR 2-01 0701-02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w

gruncie kat. III
m 25

155
d.5.4

KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m 25

156
d.5.4

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 1,5+25 = 26,500

157
d.5.4

KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 0,5*0,4*25 =
5,000

158
d.5.4

KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykręcenie - z dodatkowym przewodem
ok 10 m

szt. 1

159
d.5.4

KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt. 1

160
d.5.4

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1

Razem dział: Przył ącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
5.5 Drenaż rozsączający 
161

d.5.5
KNNR 1 0218-02 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami

gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV (gł 40cm)
m2 32

162
d.5.5

KNR 2-01 0621-01
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr.
kat.I-III - studzienka rozdzielcza

szt. 1

163
d.5.5

KNNR 11 0705-02
analogia

Złoża filtracyjne  żwirowe wykonywane ręcznie gr 30cm - (16-32 mm) m3 0,4*30 = 12,000

164
d.5.5

KNNR 11 0703-04 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanych i
pełnych o śr. nom. 100-125 mm

m 29

165
d.5.5

KNNR 2 0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ułóżenie geow-
łókniny

m2 32

166
d.5.5

KNNR 1 0407-02
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m koparko- łado-
warką w gruncie kat.III z dowozem ziemi - około 80 cm wysokości.

m3 24,1

167
d.5.5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

szt 1

168
d.5.5

KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III szt 1

Razem dział: Drena ż rozsączający 
5.6 Wentylacja wysoka i niska 
169

d.5.6
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 0,5*0,5*3 =

0,750
170

d.5.6
KNNR 4 1308-01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ułożenie rur
wentylacji wysokiej w gruncie.

m 3

171
d.5.6

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,5*0,4*3 =
0,600

172
d.5.6

KNNR 4 0214-01
analogia

Piony deszczowe z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych - mon-
taż wentylacji wysokiej na ścianie budynku.

m 5

Razem dział: Wentylacja wysoka i niska 
Razem dział: Wi śniewski Radosław, Nowe Ostrowy dz.nr 104 (M.nr 7)

6 Dolatowski Daniel, Nowe Ostrowy dz.nr 149 (M.nr 8)
6.1 Sieci kanalizacyjne 
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Nowe Ostrowy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
173

d.6.1
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 150

m3 0,57*32 =
18,240

174
d.6.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 110

m3 0,57*1 = 0,570

175
d.6.1

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m 32

176
d.6.1

KNR-W 2-18 0517-
01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknię-
cie stożkiem betonowym

szt 1

177
d.6.1

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m 1

178
d.6.1

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1

179
d.6.1

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,55*33 =
18,150

Razem dział: Sieci kanalizacyjne 
6.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
180

d.6.2
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop pod zbiornik kom-
paktowej oczyszczalni ścieków

m3 15,75

181
d.6.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-
że pod oczyszczalnię

m3 0,66

182
d.6.2

W - 1
kalk. własna

Dostawa i montaż kompaktowej oczyszczalni ścieków wykonanej z PE o
przepustowośći do 0,9 m3/d

kpl. 1

183
d.6.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 8,368

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
6.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
184

d.6.3
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 0,98+0,65*3 =

2,930
185

d.6.3
KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-

że pod przepompownie i przewody tłoczne
m3 0,074+0,075*3

= 0,299
186

d.6.3
W - 4 Dostarczenie i montaż przepompowni wraz z pompą i automatyką. kpl. 1

187
d.6.3

KNNR 4 0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych - przewody tłoczne w ziemi.

m 1,5+3 = 4,500

188
d.6.3

KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  -
kat.gr. I-II

m3 0,65*3 = 1,950

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
6.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
189

d.6.4
KNR 2-01 0701-02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w

gruncie kat. III
m 30

190
d.6.4

KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m 30

191
d.6.4

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 1,5+30 = 31,500

192
d.6.4

KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 0,5*0,4*30 =
6,000

193
d.6.4

KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykręcenie - z dodatkowym przewodem
ok 10 m

szt. 1

194
d.6.4

KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt. 1

195
d.6.4

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1

Razem dział: Przył ącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
6.5 Drenaż rozsączający 
196

d.6.5
KNNR 1 0218-02 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami

gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV (gł 40cm)
m2 26

197
d.6.5

KNR 2-01 0621-01
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr.
kat.I-III - studzienka rozdzielcza

szt. 1

198
d.6.5

KNNR 11 0705-02
analogia

Złoża filtracyjne  żwirowe wykonywane ręcznie gr 30cm - (16-32 mm) m3 0,4*24 = 9,600

199
d.6.5

KNNR 11 0703-04 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanych i
pełnych o śr. nom. 100-125 mm

m 23

200
d.6.5

KNNR 2 0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ułóżenie geow-
łókniny

m2 26

201
d.6.5

KNNR 1 0407-02
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m koparko- łado-
warką w gruncie kat.III z dowozem ziemi - około 80 cm wysokości.

m3 19,2

202
d.6.5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

szt 1

203
d.6.5

KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III szt 1

Razem dział: Drena ż rozsączający 
6.6 Wentylacja wysoka i niska 
204

d.6.6
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 0,5*0,5*2 =

0,500
205

d.6.6
KNNR 4 1308-01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ułożenie rur
wentylacji wysokiej w gruncie.

m 2

206
d.6.6

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,5*0,4*2 =
0,400

207
d.6.6

KNNR 4 0214-01
analogia

Piony deszczowe z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych - mon-
taż wentylacji wysokiej na ścianie budynku.

m 5

Razem dział: Wentylacja wysoka i niska 
Razem dział: Dolatowski Daniel, Nowe Ostrowy dz.nr 149 (M.nr 8)

7 Lejsza El żbieta, Nowe Ostrowy dz.nr 14 (M.nr 10)
7.1 Sieci kanalizacyjne 
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Nowe Ostrowy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
208

d.7.1
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 150

m3 0,57*9 = 5,130

209
d.7.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 110

m3 0,57*1 = 0,570

210
d.7.1

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m 9

211
d.7.1

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m 1

212
d.7.1

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1

213
d.7.1

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,55*10 = 5,500

Razem dział: Sieci kanalizacyjne 
7.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
214

d.7.2
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop pod zbiornik kom-
paktowej oczyszczalni ścieków

m3 15,75

215
d.7.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-
że pod oczyszczalnię

m3 0,66

216
d.7.2

W - 1
kalk. własna

Dostawa i montaż kompaktowej oczyszczalni ścieków wykonanej z PE o
przepustowośći do 0,9 m3/d

kpl. 1

217
d.7.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 8,368

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
7.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
218

d.7.3
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 0,98+0,65*3 =

2,930
219

d.7.3
KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-

że pod przepompownie i przewody tłoczne
m3 0,074+0,075*3

= 0,299
220

d.7.3
W - 4 Dostarczenie i montaż przepompowni wraz z pompą i automatyką. kpl. 1

221
d.7.3

KNNR 4 0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych - przewody tłoczne w ziemi.

m 1,5+3 = 4,500

222
d.7.3

KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  -
kat.gr. I-II

m3 0,65*3 = 1,950

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
7.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
223

d.7.4
KNR 2-01 0701-02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w

gruncie kat. III
m 12

224
d.7.4

KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m 12

225
d.7.4

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 1,5+12 = 13,500

226
d.7.4

KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 0,5*0,4*12 =
2,400

227
d.7.4

KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykręcenie - z dodatkowym przewodem
ok 10 m

szt. 1

228
d.7.4

KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt. 1

229
d.7.4

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1

Razem dział: Przył ącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
7.5 Drenaż rozsączający 
230

d.7.5
KNNR 1 0218-02 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami

gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV (gł 40cm)
m2 32

231
d.7.5

KNR 2-01 0621-01
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr.
kat.I-III - studzienka rozdzielcza

szt. 1

232
d.7.5

KNNR 11 0705-02
analogia

Złoża filtracyjne  żwirowe wykonywane ręcznie gr 30cm - (16-32 mm) m3 0,4*30 = 12,000

233
d.7.5

KNNR 11 0703-04 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanych i
pełnych o śr. nom. 100-125 mm

m 29

234
d.7.5

KNNR 2 0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ułóżenie geow-
łókniny

m2 32

235
d.7.5

KNNR 1 0407-02
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m koparko- łado-
warką w gruncie kat.III z dowozem ziemi - około 80 cm wysokości.

m3 24,00

236
d.7.5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

szt 1

237
d.7.5

KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III szt 1

Razem dział: Drena ż rozsączający 
7.6 Wentylacja wysoka i niska 
238

d.7.6
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 0,5*0,5*2 =

0,500
239

d.7.6
KNNR 4 1308-01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ułożenie rur
wentylacji wysokiej w gruncie.

m 2

240
d.7.6

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,5*0,4*2 =
0,400

241
d.7.6

KNNR 4 0214-01
analogia

Piony deszczowe z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych - mon-
taż wentylacji wysokiej na ścianie budynku.

m 5

Razem dział: Wentylacja wysoka i niska 
Razem dział: Lejsza El żbieta, Nowe Ostrowy dz.nr 14 (M.nr 10)

8 Perlic Wanda, Nowe Ostrowy dz.nr 44 (M.nr 11)
8.1 Sieci kanalizacyjne 

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 24599



Nowe Ostrowy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
242

d.8.1
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 150

m3 0,57*25 =
14,250

243
d.8.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 110

m3 0,57*1 = 0,570

244
d.8.1

KNR-W 2-18 0517-
01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknię-
cie stożkiem betonowym

szt 1

245
d.8.1

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m 25

246
d.8.1

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m 1

247
d.8.1

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1

248
d.8.1

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,55*26 =
14,300

Razem dział: Sieci kanalizacyjne 
8.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
249

d.8.2
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop pod zbiornik kom-
paktowej oczyszczalni ścieków

m3 15,75

250
d.8.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-
że pod oczyszczalnię

m3 0,66

251
d.8.2

W - 1
kalk. własna

Dostawa i montaż kompaktowej oczyszczalni ścieków wykonanej z PE o
przepustowośći do 0,9 m3/d

kpl. 1

252
d.8.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 8,368

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
8.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
253

d.8.3
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 0,98+0,65*3 =

2,930
254

d.8.3
KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-

że pod przepompownie i przewody tłoczne
m3 0,074+0,075*3

= 0,299
255

d.8.3
W - 4 Dostarczenie i montaż przepompowni wraz z pompą i automatyką. kpl. 1

256
d.8.3

KNNR 4 0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych - przewody tłoczne w ziemi.

m 1,5+3 = 4,500

257
d.8.3

KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  -
kat.gr. I-II

m3 0,65*3 = 1,950

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
8.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
258

d.8.4
KNR 2-01 0701-02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w

gruncie kat. III
m 15

259
d.8.4

KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m 15

260
d.8.4

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 1,5+15 = 16,500

261
d.8.4

KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 0,5*0,4*15 =
3,000

262
d.8.4

KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykręcenie - z dodatkowym przewodem
ok 10 m

szt. 1

263
d.8.4

KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt. 1

264
d.8.4

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1

Razem dział: Przył ącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
8.5 Drenaż rozsączający 
265

d.8.5
KNNR 1 0218-02 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami

gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV (gł 40cm)
m2 35

266
d.8.5

KNR 2-01 0621-01
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr.
kat.I-III - studzienka rozdzielcza

szt. 1

267
d.8.5

KNNR 11 0705-02
analogia

Złoża filtracyjne  żwirowe wykonywane ręcznie gr 30cm - (16-32 mm) m3 0,4*33 = 13,200

268
d.8.5

KNNR 11 0703-04 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanych i
pełnych o śr. nom. 100-125 mm

m 32

269
d.8.5

KNNR 2 0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ułóżenie geow-
łókniny

m2 35

270
d.8.5

KNNR 1 0407-02
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m koparko- łado-
warką w gruncie kat.III z dowozem ziemi - około 80 cm wysokości.

m3 26,4

271
d.8.5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

szt 1

272
d.8.5

KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III szt 1

Razem dział: Drena ż rozsączający 
8.6 Wentylacja wysoka i niska 
273

d.8.6
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 0,5*0,5*2 =

0,500
274

d.8.6
KNNR 4 1308-01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ułożenie rur
wentylacji wysokiej w gruncie.

m 2

275
d.8.6

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,5*0,4*2 =
0,400

276
d.8.6

KNNR 4 0214-01
analogia

Piony deszczowe z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych - mon-
taż wentylacji wysokiej na ścianie budynku.

m 5

Razem dział: Wentylacja wysoka i niska 
Razem dział: Perlic Wanda, Nowe Ostrowy dz.nr 44 (M .nr 11)

9 Gralak Renata, Nowe Ostrowy dz.nr 37/3 (M.nr 12)
9.1 Sieci kanalizacyjne 
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Nowe Ostrowy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
277

d.9.1
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 150

m3 0,57*33 =
18,810

278
d.9.1

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod kolek-
tory grawitacyjne PCV 110

m3 0,57*1 = 0,570

279
d.9.1

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m 33

280
d.9.1

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m 1

281
d.9.1

KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1

282
d.9.1

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,55*34 =
18,700

Razem dział: Sieci kanalizacyjne 
9.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
283

d.9.2
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop pod zbiornik kom-
paktowej oczyszczalni ścieków

m3 15,75

284
d.9.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-
że pod oczyszczalnię

m3 0,66

285
d.9.2

W - 1
kalk. własna

Dostawa i montaż kompaktowej oczyszczalni ścieków wykonanej z PE o
przepustowośći do 0,9 m3/d

kpl. 1

286
d.9.2

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 8,368

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
9.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
287

d.9.3
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 0,98+0,65*3 =

2,930
288

d.9.3
KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podło-

że pod przepompownie i przewody tłoczne
m3 0,074+0,075*3

= 0,299
289

d.9.3
W - 4 Dostarczenie i montaż przepompowni wraz z pompą i automatyką. kpl. 1

290
d.9.3

KNNR 4 0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych - przewody tłoczne w ziemi.

m 1,5+3 = 4,500

291
d.9.3

KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  -
kat.gr. I-II

m3 0,65*3 = 1,950

Razem dział: Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
9.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
292

d.9.4
KNR 2-01 0701-02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w

gruncie kat. III
m 30

293
d.9.4

KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m 30

294
d.9.4

KNNR 5 0707-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 1,5+30 = 31,500

295
d.9.4

KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 0,5*0,4*30 =
6,000

296
d.9.4

KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez przykręcenie - z dodatkowym przewodem
ok 10 m

szt. 1

297
d.9.4

KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt. 1

298
d.9.4

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1

Razem dział: Przył ącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
9.5 Drenaż rozsączający z warstw ą wspomagaj ącą
299

d.9.5
KNNR 1 0212-02 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-

nymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
m3 1,2*34 = 40,800

300
d.9.5

KNR 2-01 0621-01
analogia

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr.
kat.I-III - studzienka rozdzielcza

szt. 1

301
d.9.5

KNNR 11 0705-02
analogia

Złoża filtracyjne żwirowe wykonywane ręcznie gr 30cm - (16-32 mm) m3 0,4*32 = 12,800

302
d.9.5

KNNR 11 0705-01
analogia

Złoża filtracyjne piaskowe wykonywane ręcznie gr 70cm - warstwa
wspomagająca.

m3 0,7*32 = 22,400

303
d.9.5

KNNR 11 0703-04 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanych i
pełnych o śr. nom. 100-125 mm

m 31

304
d.9.5

KNNR 2 0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ułóżenie geow-
łókniny

m2 34

305
d.9.5

KNNR 1 0407-02
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m koparko- łado-
warką w gruncie kat.III z dowozem ziemi - około 80 cm wysokości.

m3 25,6

306
d.9.5

KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

szt 1

307
d.9.5

KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III szt 1

Razem dział: Drena ż rozsączający z warstw ą wspomagaj ącą
9.6 Wentylacja wysoka i niska 
308

d.9.6
KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-

siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3 0,5*0,5*2 =

0,500
309

d.9.6
KNNR 4 1308-01
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - ułożenie rur
wentylacji wysokiej w gruncie.

m 2

310
d.9.6

KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 0,5*0,4*2 =
0,400

311
d.9.6

KNNR 4 0214-01
analogia

Piony deszczowe z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych - mon-
taż wentylacji wysokiej na ścianie budynku.

m 5

Razem dział: Wentylacja wysoka i niska 
Razem dział: Gralak Renata, Nowe Ostrowy dz.nr 37/3  (M.nr 12)
Ogółem warto ść kosztorysowa robót
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Nowe Ostrowy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Słownie:  
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Nowe Ostrowy.KST TABELA WARTOŚCI DZIAŁÓW

Lp. Nazwa RAZEM
1 Król Piotr, Nowe Ostrowy dz.nr 118 (M.nr 1)

1.1 Sieci kanalizacyjne 
1.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
1.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
1.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
1.5 Drenaż rozsączający 
1.6 Wentylacja wysoka i niska 

2 Bujalski Zbigniew, Nowe Ostrowy dz.nr 153 (M.nr 2)
2.1 Sieci kanalizacyjne 
2.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
2.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
2.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
2.5 Drenaż rozsączający z warstw ą wspomagaj ącą
2.6 Wentylacja wysoka i niska 

3 Arkita Grzegorz, Nowe Ostrowy dz.nr 122 (M.nr 3)
3.1 Sieci kanalizacyjne 
3.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
3.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
3.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
3.5 Drenaż rozsączający 
3.6 Wentylacja wysoka i niska 

4 Świniarski Józef, Nowe Ostrowy dz.nr 166 (M.nr 4)
4.1 Sieci kanalizacyjne 
4.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
4.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
4.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
4.5 Drenaż rozsączający 
4.6 Wentylacja wysoka i niska 

5 Wiśniewski Radosław, Nowe Ostrowy dz.nr 104 (M.nr 7)
5.1 Sieci kanalizacyjne 
5.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
5.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
5.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
5.5 Drenaż rozsączający 
5.6 Wentylacja wysoka i niska 

6 Dolatowski Daniel, Nowe Ostrowy dz.nr 149 (M.nr 8)
6.1 Sieci kanalizacyjne 
6.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
6.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
6.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
6.5 Drenaż rozsączający 
6.6 Wentylacja wysoka i niska 

7 Lejsza El żbieta, Nowe Ostrowy dz.nr 14 (M.nr 10)
7.1 Sieci kanalizacyjne 
7.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
7.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
7.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
7.5 Drenaż rozsączający 
7.6 Wentylacja wysoka i niska 

8 Perlic Wanda, Nowe Ostrowy dz.nr 44 (M.nr 11)
8.1 Sieci kanalizacyjne 
8.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
8.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
8.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
8.5 Drenaż rozsączający 
8.6 Wentylacja wysoka i niska 

9 Gralak Renata, Nowe Ostrowy dz.nr 37/3 (M.nr 12)
9.1 Sieci kanalizacyjne 
9.2 Oczyszczalnia - monta ż kompaktowej oczyszczalni ścieków
9.3 Oczyszczalnia - monta ż przepompowni ścieków podczyszczonych 
9.4 Przyłącza elektryczne oczyszczalni i przepompowni 
9.5 Drenaż rozsączający z warstw ą wspomagaj ącą
9.6 Wentylacja wysoka i niska 

RAZEM

Słownie:  
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