Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Usuwanie awarii na sieci wod.-kan. i odcinkowe wymiany kanalizacji]
[OI-2019-17/K-2019-02]

Zał. nr 4 do Umowy nr OI/OW/TK/U/.../19
KOSZTORYS OFERTOWY
ROBÓT ZWIĄZANYCH Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ (CZĘŚĆ „A”)
Zamawiający:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Wykonawca:
Przedmiot umowy :

Usuwanie awarii na sieci wod.-kan oraz odcinkowe wymiany kanalizacji na
terenie Gmina Dąbrowa Górnicza:
1. związanych z siecią wodociągową- jako część „A”
 usuwanie awarii wodociągowych wraz z renowacją terenu
 awaryjne wymiany odcinkowe sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu
 wymiana przyłączy wodociągowych wraz z renowacją, likwidacją przyłączy
nieoznaczonych na mapie i przepięciem nowych przyłączy
 wykonanie dokumentacji projektowych wymiany odcinków sieci
wodociągowej wraz z przyłączami
 gotowość do usuwania awarii
2. związanych z siecią kanalizacyjną-jako część „B”
 usuwanie awarii kanalizacyjnych wraz z renowacją terenu
 wykonywanie wymian odcinkowych sieci kanalizacyjnej wraz z renowacją
terenu, likwidacją przyłączy nieoznaczonych na mapie i przepięciem
nowych przyłączy
 wykonywanie regulacji i czyszczenie cieków wodnych (rowy, potoki, rzeki
itp.)
 wykonanie dokumentacji projektowych wymiany odcinków sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami
3. związanych z renowacjami terenu po robotach na sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wykonywanych przez brygady Zamawiającego

Stawka roboczogodziny : ………….. zł
Narzuty:
Koszty pośrednie [Kp]
Koszty zakupu [Kz]
Koszty zakupu Inwestora [KzI]
Zysk [Z]
VAT [V]

…………..% R,S
…………..% Mbezp
…………..%Mbezp
…………..%R+Kp(R), S+Kp(S)
…………..%(R+Kp(R)+Z(R),M+Kz(Mbezp)+KzI(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa całości robót związanych z siecią kanalizacyjną bez
podatku VAT
Słownie: …………..…………..…………..…………..…………..…………../100

-

………….. zł

Wartość kosztorysowa całości robót związanych z siecią wodociągową z
podatkiem VAT
Słownie:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………../100

-

………….. zł

-

………….. zł
………….. zł
………….. zł

W tym (wartość z podatkiem VAT):
-wartość robót związanych z awariami wraz z renowacjami
-wartość robót związanych z awaryjnymi wymianami odcinkowymi
-wartość robót związanych z awaryjną wymianą metodą bezwykopową
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Usuwanie awarii na sieci wod.-kan. i odcinkowe wymiany kanalizacji]
[OI-2019-17/K-2019-02]

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBÓT ZWIĄZANYCH Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ (CZĘŚĆ „B”)
Zamawiający:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Wykonawca:
Przedmiot umowy :

Usuwanie awarii na sieci wod.-kan oraz odcinkowe wymiany kanalizacji na
terenie Gmina Dąbrowa Górnicza:
1. związanych z siecią wodociągową- jako część „A”
 usuwanie awarii wodociągowych wraz z renowacją terenu
 awaryjne wymiany odcinkowe sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu
 wymiana przyłączy wodociągowych wraz z renowacją, likwidacja przyłączy
nieoznaczonych na mapie i przepięciem nowych przyłączy
 wykonanie dokumentacji projektowych wymiany odcinków sieci
wodociągowej wraz z przyłączami
 gotowość do usuwania awarii
2. związanych z siecią kanalizacyjną-jako część „B”
 usuwanie awarii kanalizacyjnych wraz z renowacją terenu
 wykonywanie wymian odcinkowych sieci kanalizacyjnej wraz z renowacją
terenu, likwidacją przyłączy nieoznaczonych na mapie i przepięciem
nowych przyłączy
 wykonywanie regulacji i czyszczenie cieków wodnych (rowy, potoki, rzeki
itp.)
 wykonanie dokumentacji projektowych wymiany odcinków sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami
3. związanych z renowacjami terenu po robotach na sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wykonywanych przez brygady Zamawiającego

Stawka roboczogodziny : …………..zł
Narzuty:
Koszty pośrednie [Kp]
Koszty zakupu [Kz]
Zysk [Z]
VAT [V]

…………..%R,S
…………..%Mbezp
…………..%R+Kp(R), S+Kp(S)
…………..%(R+Kp(R)+Z(R),M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa całości robót związanych z siecią kanalizacyjną bez
podatku VAT
Słownie: …………..…………..…………..…………..…………..…………../100

-

…………..zł

Wartość kosztorysowa całości robót związanych z siecią kanalizacyjną
z podatkiem VAT
Słownie:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………../100

-

…………..zł

-

………….. zł
………….. zł

-

………….. zł
………….. zł

W tym (wartość z podatkiem VAT):
-wartość robót związanych z awariami wraz z renowacją
-wartość robót związanych z awaryjnymi wymianami odcinkowymi wraz z
renowacją
-wartość robót związanych z awaryjną wymianą metodą bezwykopową
-wartość robót związanych z regulacją i czyszczeniem cieków wodnych
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Usuwanie awarii na sieci wod.-kan. i odcinkowe wymiany kanalizacji]
[OI-2019-17/K-2019-02]

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBÓT ZWIĄZANYCH Z RENOWACJAMI TERENU
Zamawiający:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Wykonawca:
Przedmiot umowy :

Usuwanie awarii na sieci wod.-kan oraz odcinkowe wymiany kanalizacji na
terenie Gmina Dąbrowa Górnicza:
związanych z siecią wodociągową- jako część „A”
 usuwanie awarii wodociągowych wraz z renowacją terenu
 awaryjne wymiany odcinkowe sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu
 wymiana przyłączy wodociągowych wraz z renowacją, likwidacja przyłączy
nieoznaczonych na mapie i przepięciem nowych przyłączy
 wykonanie dokumentacji projektowych wymiany odcinków sieci
wodociągowej wraz z przyłączami
 gotowość do usuwania awarii
4. związanych z siecią kanalizacyjną-jako część „B”
 usuwanie awarii kanalizacyjnych wraz z renowacją terenu
 wykonywanie wymian odcinkowych sieci kanalizacyjnej wraz z renowacją
terenu, likwidacją przyłączy nieoznaczonych na mapie i przepięciem
nowych przyłączy
 wykonywanie regulacji i czyszczenie cieków wodnych (rowy, potoki, rzeki
itp.)
 wykonanie dokumentacji projektowych wymiany odcinków sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami
3. związanych z renowacjami terenu po robotach na sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wykonywanych przez brygady Zamawiającego

Stawka roboczogodziny : …………..zł
Narzuty:
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

…………..% R,S
…………..% R+Kp(R), S+Kp(S)
…………..%(R+Kp(R)+Z(R),M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót związanych z
renowacjami terenu po robotach na sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej bez podatku VAT
Podatek VAT

-

…………..zł

-

…………..%

Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT

-

…………..zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………/100
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Usuwanie awarii na sieci wod.-kan. i odcinkowe wymiany kanalizacji]
[OI-2019-17/K-2019-02]

CENY JEDNOSTKOWE DLA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z RENOWACJAMI TERENU PO
AWARIACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH:
Cena
Cena
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto
[zł / m2]
[zł / m2]

L.p.

Rodzaj prac

1

PODKRYTERIUM 1
RENOWACJA NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ
(DLA RUCHU CIĘŻKIEGO )
PODKRYTERIUM 1 A
RENOWACJA NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ
(DLA RUCHU ŚREDNIEGO)
PODKRYTERIUM 2
RENOWACJA NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ
( DLA RUCHU LEKKIEGO)
PODKRYTERIUM 3
WYMIANA GRUNTU
PODKRYTERIUM 4
WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z ASFALTOBETONU
PODKRYTERIUM 5
RENOWACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z ASFALTOBETONU
PODKRYTERIUM 5 A
RENOWACJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
Z ASFALTOBETONU
PODKRYTERIUM 6
RENOWACJA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ I POBOCZY DROGI
- UTWARDZENIE WARSTWA TŁUCZNIA
PODKRYTERIUM 7
RENOWACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI
BRUKOWEJ
PODKRYTERIUM 8
RENOWACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PŁYTEK
BETONOWYCH
PODKRYTERIUM 9
KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY - UŁOŻENIE
PODKRYTERIUM 10
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
PODKRYTERIUM 11
REGULACJA PIONOWA SKRZYNEK ULICZNYCH
PODKRYTERIUM 12
RENOWACJA NAWIERZCHNI Z TRYLINKI
PODKRYTERIUM 13
OBRZEŻA - BETONOWE - UŁOŻENIE
PODKRYTERIUM 14
RENOWACJE POBOCZY I ZIELEŃCÓW
PODKRYTERIUM 15
ZASYPANIE I ZAGĘSZCZENIE WYKOPU GRUNTEM
RODZIMYM KAT. I – II

2

3

4
5
6
7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
16

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

