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Kosztorys ofertowy

Budowa: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiejskiej -  w D ębskiej Ku źni.
Obiekt: Przebudowa odcinków istniej ącej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanych w obr ębie 

przebudowy drogi gminnej.
Zamawiaj ący: Gmina Chrz ąstowice
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Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Budowa kanalizacji kablowej
1.1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych wieloelementowych, SKO-2, 

grunt kategorii III 2 szt
1.2 Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie ka tegorii III, warstwy X 

rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 47 m
1.3 Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

r ęcznie, grunt kategorii III-IV 50 m2
1.4 Likwidacja ci ągów kanalizacji kablowej w gruncie kategorii III, w arstwy X 

otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2 47 m
1.5 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2/2 2 szt
1.6 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odl egło ść do 1·km, gruz i materiał

podsypkowy 0,6 t
1.7 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odl egło ść do 1·km, dodatek za 

kaŜdy dalszy 1·km 0,6 49,0 t
1.8 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, gł ęboko ść wykopu do 1,5·m, 

grunt kategorii III-IV, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m 17 m3
1.9 Układanie rur ochronnych, podkopy, rury Ŝeliwne, średnica 100·mm 3 m
1.10 Wykopy w ąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko ści dna do 1,5·m ze 

zło Ŝeniem urobku na odkład, wykopy o gł ęboko ści do 1,5·m, grunt kategorii IV 1 m3
1.11 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, gł ęboko ść wykopu do 1,5·m, 

grunt kategorii III-IV, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m 1 m3
1.12 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, studzienki telefoniczne 6 szt
2 Wyprostowanie istniejacego prz ęsła kanalizacji kablowej
2.1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat egorii III, warstwy X 

rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 - analogia 10 m
3 Budowa kabli miedzianych
3.1 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym r ęcznie, grunt 

kategorii III, HDPE Fi·32·mm w zwojach, 1 rura w ru roci ągu 0,015 km
3.2 Monta Ŝ słupka rozdzielczego zakopywanego-analogia do demo nta Ŝu 1 szt
3.3 Monta Ŝ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termo plastycznej, głowica 

10-parowa 1 szt
3.4 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 

gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 1 szt
3.5 Monta Ŝ słupka rozdzielczego zakopywanego 1 szt
3.6 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizac ji kablowej, mechaniczne, 

otwór wolny, średnica kabla do 30·mm 52 m
3.7 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizac ji kablowej, mechaniczne, 

otwór wolny, średnica kabla do 30·mm 15 m
3.8 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizac ji kablowej, mechaniczne, 

otwór wolny, średnica kabla 30-50·mm 52 m
3.9 Monta Ŝ zł ączy uszczelnianych rurami termokurczliwymi w konali zacji na kablach 

wzdłu Ŝnie szczelnych o powłokach termoplastycznych, zł ącze przelotowe, kabel 
30·par 1 2,00 szt

3.10 Monta Ŝ zł ączy uszczelnianych rurami termokurczliwymi w konali zacji na kablach 
wzdłu Ŝnie szczelnych o powłokach termoplastycznych, zł ącze przelotowe, kabel 
100·par 1 2,00 szt

3.11 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii 
I-II, kabel do Fi·30·mm, przeło Ŝenie pomi ędzy studniami 4 2,00 m

3.12 Otwarcie i zamkni ęcie zł ączy przelotowych, odgał ęźnych lub równoległych 
uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanalizacj i na kablach o powłokach 
termoplastycznych, zł ącze z 30·parami 1 szt

3.13 Otwarcie i zamkni ęcie zł ączy przelotowych, odgał ęźnych lub równoległych 
uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanalizacj i na kablach o powłokach 
termoplastycznych, zł ącze z 100·parami 1 szt

3.14 Wykonanie dodatkowych wyprowadze ń ze zł ączy odgał ęźnych na kablach o powłokach 
termoplastycznych, wyprowadzenie kabla o 30·parach 1 szt

3.15 Wykonanie dodatkowych wyprowadze ń ze zł ączy odgał ęźnych na kablach o powłokach 
termoplastycznych, wyprowadzenie kabla o 100·parach 1 szt

3.16 Wykonanie przeł ącze ń w otwartym zł ączu kablowym, przeł ączenie Ŝył ł ącznikiem 
pojedynczym 130 2,00 szt

3.17 Wyłączenie kabla równoległego ze zł ącza kabla wypełnionego uło Ŝonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwy ch osłon wzmocnionych, kabel o
30 parach 1 2,00 zł ącze

3.18 Wyłączenie kabla równoległego ze zł ącza kabla wypełnionego uło Ŝonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwy ch osłon wzmocnionych, kabel o
100 parach 1 2,00 zł ącze

3.19 Przeł ączanie przewodów krosowych w skrzynce kablowej 10 obwód
3.20 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach krosowych, ł ączówkach i 

gniezdnikach na przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 1 szt
3.21 Wyci ąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacj i kablowej, otwór z 

1-kablem, kabel do Fi·30·mm 52 m
3.22 Wyci ąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacj i kablowej, otwór z 

wi ęcej ni Ŝ 1-kablem, kabel do Fi·30·mm 52 m
4 Przeło Ŝenie kabli ziemnych
4.1 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel do Fi·50·mm, pierwszy 30 m
4.2 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel do Fi·50·mm, ka Ŝdy 

nast ępny 30 m
4.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, gł ęboko ść wykopu do 1,5·m, 

grunt kategorii III-IV, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m 11 m3
4.4 Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

r ęcznie, grunt kategorii III-IV 30 m2
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5 Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi
5.1 Układanie rur ochronnych, podkopy, rury Ŝeliwne, średnica 100·mm 68 m
5.2 Wykopy w ąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko ści dna do 1,5·m ze 

zło Ŝeniem urobku na odkład, wykopy o gł ęboko ści do 1,5·m, grunt kategorii IV 24 m3
5.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, gł ęboko ść wykopu do 1,5·m, 

grunt kategorii III-IV, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m 24 m3
5.4 Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

r ęcznie, grunt kategorii III-IV 68 m2
6 Pomiary
6.1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·100 1 odcinek
6.2 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·30 1 odcinek
6.3 Pomiar tłumienno ści zbli Ŝno- i zdalnoprzenikowej przy jednej cz ęstotliwo ści, kabel

o liczbie par·30 1 odcinek
6.4 Pomiar tłumienno ści zbli Ŝno- i zdalnoprzenikowej przy jednej cz ęstotliwo ści, kabel

o liczbie par·100 1 odcinek
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Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść jednostkowa Warto ść netto

1 Budowa kanalizacji kablowej
1.1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 

rozdzielczych wieloelementowych, SKO-2, grunt 
kategorii III szt 2

1.2 Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie 
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma 
otworów: 2 m 47

1.3 Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, r ęcznie, grunt kategorii 
III-IV m2 50

1.4 Likwidacja ci ągów kanalizacji kablowej w gruncie 
kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma 
otworów: 2 m 47

1.5 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2/2 szt 2
1.6 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na 

odległo ść do 1·km, gruz i materiał podsypkowy t 0,6
1.7 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na 

odległo ść do 1·km, dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·km t 49,0 0,6
1.8 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 

gł ęboko ść wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, 
szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m m3 17

1.9 Układanie rur ochronnych, podkopy, rury Ŝeliwne, 
średnica 100·mm m 3

1.10 Wykopy w ąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o 
szeroko ści dna do 1,5·m ze zło Ŝeniem urobku na 
odkład, wykopy o gł ęboko ści do 1,5·m, grunt 
kategorii IV m3 1

1.11 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,
gł ęboko ść wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, 
szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m m3 1

1.12 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń 
podziemnych, studzienki telefoniczne szt 6

2 Wyprostowanie istniejacego prz ęsła kanalizacji kablowej
2.1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 

kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma 
otworów: 2 - analogia m 10

3 Budowa kabli miedzianych
3.1 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w 

wykopie wykonanym r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi·32·mm w zwojach, 1 rura w ruroci ągu km 0,015

3.2 Monta Ŝ słupka rozdzielczego zakopywanego-analogia do
demonta Ŝu szt 1

3.3 Monta Ŝ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce 
termoplastycznej, głowica 10-parowa szt 1

3.4 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach 
krosowych, ł ączówkach i gniezdnikach na 
przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 szt 1

3.5 Monta Ŝ słupka rozdzielczego zakopywanego szt 1
3.6 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do 

kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, 
średnica kabla do 30·mm m 52

3.7 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, 
średnica kabla do 30·mm m 15

3.8 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, 
średnica kabla 30-50·mm m 52

3.9 Monta Ŝ zł ączy uszczelnianych rurami termokurczliwymi
w konalizacji na kablach wzdłu Ŝnie szczelnych o 
powłokach termoplastycznych, zł ącze przelotowe, 
kabel 30·par szt 2,00 1

3.10 Monta Ŝ zł ączy uszczelnianych rurami 
termokurczliwymi w konalizacji na kablach wzdłu Ŝnie
szczelnych o powłokach termoplastycznych, zł ącze 
przelotowe, kabel 100·par szt 2,00 1

3.11 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie 
kablowym, grunt kategorii I-II, kabel do Fi·30·mm, 
przeło Ŝenie pomi ędzy studniami m 2,00 4

3.12 Otwarcie i zamkni ęcie zł ączy przelotowych, 
odgał ęźnych lub równoległych uszczelnianych rurami 
termokurczliwymi w kanalizacji na kablach o 
powłokach termoplastycznych, zł ącze z 30·parami szt 1

3.13 Otwarcie i zamkni ęcie zł ączy przelotowych, 
odgał ęźnych lub równoległych uszczelnianych rurami 
termokurczliwymi w kanalizacji na kablach o 
powłokach termoplastycznych, zł ącze z 100·parami szt 1

3.14 Wykonanie dodatkowych wyprowadze ń ze zł ączy 
odgał ęźnych na kablach o powłokach 
termoplastycznych, wyprowadzenie kabla o 30·parach szt 1
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3.15 Wykonanie dodatkowych wyprowadze ń ze zł ączy 
odgał ęźnych na kablach o powłokach 
termoplastycznych, wyprowadzenie kabla o 100·parach szt 1

3.16 Wykonanie przeł ącze ń w otwartym zł ączu kablowym, 
przeł ączenie Ŝył ł ącznikiem pojedynczym szt 2,00 130

3.17 Wyłączenie kabla równoległego ze zł ącza kabla 
wypełnionego uło Ŝonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 30 parach zł ącze 2,00 1

3.18 Wyłączenie kabla równoległego ze zł ącza kabla 
wypełnionego uło Ŝonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 100 parach zł ącze 2,00 1

3.19 Przeł ączanie przewodów krosowych w skrzynce 
kablowej obwód 10

3.20 Rozszycie kabli zako ńczeniowych na ochronnikach 
krosowych, ł ączówkach i gniezdnikach na 
przeł ącznicy, kabel o liczbie par·10 szt 1

3.21 Wyci ąganie kabla w powłoce termoplastycznej z 
kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do 
Fi·30·mm m 52

3.22 Wyci ąganie kabla w powłoce termoplastycznej z 
kanalizacji kablowej, otwór z wi ęcej ni Ŝ 1-kablem, 
kabel do Fi·30·mm m 52

4 Przeło Ŝenie kabli ziemnych
4.1 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  

kabel do Fi·50·mm, pierwszy m 30
4.2 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  

kabel do Fi·50·mm, ka Ŝdy nast ępny m 30
4.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 

gł ęboko ść wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, 
szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m m3 11

4.4 Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, r ęcznie, grunt kategorii 
III-IV m2 30

5 Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi
5.1 Układanie rur ochronnych, podkopy, rury Ŝeliwne, 

średnica 100·mm m 68
5.2 Wykopy w ąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o 

szeroko ści dna do 1,5·m ze zło Ŝeniem urobku na 
odkład, wykopy o gł ęboko ści do 1,5·m, grunt 
kategorii IV m3 24

5.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
gł ęboko ść wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, 
szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m m3 24

5.4 Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, r ęcznie, grunt kategorii 
III-IV m2 68

6 Pomiary
6.1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie 

par·100 odcinek 1
6.2 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie 

par·30 odcinek 1
6.3 Pomiar tłumienno ści zbli Ŝno- i zdalnoprzenikowej 

przy jednej cz ęstotliwo ści, kabel o liczbie par·30 odcinek 1
6.4 Pomiar tłumienno ści zbli Ŝno- i zdalnoprzenikowej 

przy jednej cz ęstotliwo ści, kabel o liczbie par·100 odcinek 1


