Wycena robót
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
36/WS-15/08/14
ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica

WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







Sieć kanalizacji sanitarnej.
L.p.
Opis
Nazwa
Ilość
Cena jedn.
Wartość netto
Kanalizacja sanitarna ul. Stroma (studnie G2 do G53, G46 do G58.3)
1.
roboty pomiarowe, usunięcie humusu ,wykopy z transportem, szalowanie, odwodnienie, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, komory przew., obarierowanie ,montaż płyt drog., montaż rur-przewierty sterowane , połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki,  podłoża ,rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni rew., obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, rozebranie podbudów, odwóz-utylizacja, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów -  warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory
Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV Dn200 PCV SN8 SDR34
294,0mb


2.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV Dn160 
9,0mb


3.

Wykonanie studni Dn1000 z włazem typu ciężkiego z betonu wodoszczelnego, z kinetą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelki gumowe
14kpl.


4.

Wykonanie kanalizacji tłocznej PE Dn63 PN10
9,9mb


5.

Przepompownia ścieków PS1 – zbiornik, ogrodzenie, utwardzenie terenu itp.
1kpl.


6.

Przepompownia ścieków PS1 – armatura, urządzenia, instalacja elektryczna
1kpl.


Razem kanalizacja sanitarna ul. Stroma:

Kanalizacja sanitarna ul. Wiejska (studnie Ps4 do C261.1 , studnia C261.1 bez pierścienia odciążającego i z włazem typu średniego)
1.
roboty pomiarowe, usunięcie humusu ,wykopy z transportem,  szalowanie, odwodnienie, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, komory przew., obarierowanie ,montaż płyt drog., montaż rur-przewierty sterowane , połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki,  podłoża ,rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni rew., obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby szczelności, drogowe: Oznakowanie robót – wg projektu organizacji ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, rozebranie podbudów, odwóz-utylizacja, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów -  warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory
Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV Dn200 PCV SN8 SDR34
90,0mb


2.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV Dn160 
60,0mb


3.

Wykonanie studni Dn1000 z włazem typu ciężkiego z betonu wodoszczelnego, z kinetą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelki gumowe
4kpl.


4.

Wykonanie kanalizacji tłocznej PE Dn90 PN10 (uwaga: nie PE Dn75)
88,0mb


5.

Przepompownia ścieków P41 – zbiornik, ogrodzenie, utwardzenie terenu itp.
1kpl.


6.

Przepompownia ścieków P41 – armatura, urządzenia, instalacja elektryczna
1kpl.


Razem kanalizacja sanitarna ul. Wiejska:

Kanalizacja sanitarna ul. Górzysta (studnie H6 do H14)
7.
roboty pomiarowe, usunięcie humusu ,wykopy z transportem,  szalowanie, odwodnienie, zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, komory przew., obarierowanie ,montaż płyt drog., montaż rur-przewierty sterowane , połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki,  podłoża ,rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni rew., obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, rozebranie podbudów, odwóz-utylizacja, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów -  warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory
Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV Dn200 PCV SN8 SDR34
164,0mb


8.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV Dn160 
6,0mb


9.

Wykonanie studni Dn1000 z włazem typu ciężkiego z betonu wodoszczelnego, z kinetą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelki gumowe
8kpl.


Razem kanalizacja sanitarna ul. Górzysta:

Podsumowanie (do przeniesienia do druku oferty)
Razem netto:


Razem VAT:


Razem brutto:



PODPIS:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i data














