
  Cennik usług świadczonych przez Wydział Wykonawstwa

PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

Lp Tytuł Jedn.
 cena.jedn.  

(netto) 

I

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 4 193,01 zł       

2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm m2 0,59 zł              

3 Roboty ziemne wykonywane koparkami  z transportem urobku samochodem m3 47,43 zł            

4 Wykopy wykonywane na odkład koparkami m3 17,22 zł            

5 Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład m3 69,82 zł            

6 Ręczne zasypywanie wykopów m3 41,15 zł            

7 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów m2 24,42 zł            

8 Umocnienie ścian wykopów liniowych grodzicami wbijanymi pionowo na głębokość do 3,0 m, wraz z rozbiórką m2 206,19 zł          

9 Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego m2 0,48 zł              

10 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl. 1 km kat. Gr. I-II m3 269,98 zł          

II

11 Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11, montowanych metodą zgrzewania. Sieci - z rur PE100 o średnicy 90 mm m 335,41 zł          

12 Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11, montowanych metodą zgrzewania. Sieci  z rur PE100 o średnicy 110 mm m 366,37 zł          

13 Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11,montowanych metodą zgrzewania. Sieci  z rur PE100 o średnicy 160 mm m 455,26 zł          

14 Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 o średnicy 32 mm  (wraz z robotami ziemnymi, bez odtworzeń nawierzchni) m 120,80 zł          

15 Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 o średnicy 40 mm  (wraz z robotami ziemnymi, bez odtworzeń nawierzchni) m 122,64 zł          

16 Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 o średnicy 50 mm  (wraz z robotami ziemnymi, bez odtworzeń nawierzchni) m 150,77 zł          

17 Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 o średnicy 63 mm  (wraz z robotami ziemnymi, bez odtworzeń nawierzchni) m 156,48 zł          

18 Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 o średnicy 90 mm  (wraz z robotami ziemnymi, bez odtworzeń nawierzchni) m 171,95 zł          

19 Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 o średnicy 110 mm  (wraz z robotami ziemnymi, bez odtworzeń nawierzchni) m 186,74 zł          

20 Zasuwa kołnierzowa typu E, DN 50 kpl. 631,85 zł          

21 Zasuwa kołnierzowa typu E, DN 80 kpl. 687,21 zł          

22 Zasuwa kołnierzowa typu E, DN 100 kpl. 744,60 zł          

23 Zasuwa kołnierzowa typu E, DN 150 kpl. 1 098,54 zł       

24 Zasuwa kołnierzowa typu E, DN 200 kpl. 1 540,10 zł       

25 Hydrant podziemny wolnoprzelotowy DN 80 kpl. 4 022,36 zł       

26 Hydrant nadziemny H4 sztywny DN 80 RD 1,50m kpl. 4 096,00 zł       

27 Koszty sieci kanalizacyjnej z rur z PVC-U SN8  o średnicy 160 mm. m 683,00 zł          

28 Koszty sieci kanalizacyjnej z rur z PVC-U SN8 o średnicy 200 mm.  m 720,00 zł          

29 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m szt. 2 400,00 zł       

30 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m szt. 2 800,00 zł       

31 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m szt. 2 900,00 zł       

32 Studzienka inspekcyjna PP śr. 315 mm szt. 1 400,00 zł       

33 Studzienka inspekcyjna PP śr. 425 mm szt. 1 600,00 zł       

34 Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC  o średnicy 110 mm. (wraz z robotami ziemnymi, bez odtworzeń nawierzchni) m 134,00 zł          

35 Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC  o średnicy 160 mm. (wraz z robotami ziemnymi, bez odtworzeń nawierzchni) m 160,00 zł          

36 Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy 200 mm. (wraz z robotami ziemnymi, bez odtworzeń nawierzchni) m 185,00 zł          

37 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,  o średnicy 15 mm kpl. 66,85 zł            

38 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,  o średnicy 20 mm kpl. 86,94 zł            

39 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,  o średnicy 25 mm kpl. 92,18 zł            

40 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,  o średnicy 32 mm kpl. 115,23 zł          

41 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,  o średnicy 40 mm kpl. 141,20 zł          

42 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych - o średnicy 80 mm kpl. 378,83 zł          

43 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych  o średnicy 100 mm kpl. 616,81 zł          
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Roboty montażowe

Roboty ziemne  
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44 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych  o średnicy 150 mm kpl. 706,74 zł          

45 Zawory czerpalne  o średnicy 15 mm szt. 18,56 zł            

46 Zawory czerpalne  o średnicy 20 mm szt. 24,97 zł            

47 Zawory czerpalne  o średnicy 25 mm szt. 33,26 zł            

48 Zawory czerpalne  o średnicy 32 mm szt. 63,50 zł            

49 Skrzynka żeliwna do hydrantów szt. 340,26 zł          

50 Skrzynka żeliwna do zasuw szt. 310,00 zł          

51 Rurociąg z rur polipropylenowych montowany za pomocą zgrzewania  o średnicy 20 mm m 21,39 zł            

52 Rurociąg z rur polipropylenowych montowany za pomocą zgrzewania o średnicy 25 mm m 22,81 zł            

53 Rurociąg z rur polipropylenowych montowany za pomocą zgrzewania o średnicy 32 mm m 28,48 zł            

54 Rurociąg z rur polipropylenowych montowany za pomocą zgrzewania o średnicy 40 mm m 39,41 zł            

55 Zawory przelotowe  o średnicy 15 mm szt. 38,56 zł            

56 Zawory przelotowe o średnicy 20 mm szt. 44,75 zł            

57 Zawory przelotowe o średnicy 25 mm szt. 50,23 zł            

58 Zawory przelotowe o średnicy 32 mm szt. 117,79 zł          

59 Zawory przelotowe o średnicy 40 mm szt. 133,18 zł          

60 Zawory przelotowe o średnicy 50 mm szt. 199,14 zł          

61 Zawory przelotowe o średnicy 65 mm szt. 269,35 zł          

62 Podejścia dopływowe  do zaworów czerpalnych o śr. 15,0 mm szt. 20,47 zł            

63 Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych  o śr. 20,0 mm szt. 26,53 zł            

64 Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych  o śr. 25,0 mm szt. 34,19 zł            

65 Montaż zaworów zwrotnych  o śr. 15 mm szt. 23,41 zł            

66 Montaż  zaworów zwrotnych o śr. 20 mm szt. 25,38 zł            

67 Montaż zaworów zwrotnych o śr. 25 mm szt. 31,64 zł            

68 Montaż zaworów zwrotnych o śr. 32 mm szt. 39,09 zł            

69 Montaż zaworów zwrotnych o śr. 40 mm szt. 47,47 zł            

70 Montaż zaworów zwrotnych o śr. 50 mm szt. 65,74 zł            

71 Montaż wodomierza skrzydełkowego głównego śr. 15 mm szt. 188,20 zł          

72 Montaż wodomierza skrzydełkowego głównego śr. 20 mm szt. 230,80 zł          

73 Montaż wodomierza skrzydełkowego głównego śr. 25 mm szt. 523,00 zł          

74 Montaż wodomierza skrzydełkowego głównego śr. 32 mm szt. 728,00 zł          
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75 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 15 mm szt. 58,02 zł            

76 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 20 mm szt. 67,02 zł            

77 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 25 mm szt. 78,39 zł            

78 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 32 mm szt. 114,23 zł          

79 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 40 mm szt. 146,67 zł          

80 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm szt. 245,00 zł          

81 Montaż konsoli wodomierzowej szt. 170,00 zł          

82 montaz zaworu antyskażeniowego dn 15 szt. 33,22 zł            

83 montaz zaworu antyskażeniowego dn 20 szt. 41,76 zł            

84 montaz zaworu antyskażeniowego dn 25 szt. 56,80 zł            

85 Montaz Studzienki wodomoierzowej z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm z wyposażeniem (wraz z przyłączem Pe 32 mm-40mm) kpl. 1 326,00 zł       

86 Montaz Studzienki wodomierzowej z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm bez wyposażenia (wraz z przyłączem Pe 32 mm-40mm) szt. 950,00 zł          

87 Próba szczelności sieci wodociągowych o średnicy nominalnej rurociągu do 150 mm z rur PE długosci do 100m (1 próba) próba 1 540,00 zł       

88 Dezynfekcja rurociagówdo 150 mm z rur PE długosci do 100m szt. 1 400,00 zł       

89 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE metoda zgrzewania doczołowego średnica zewnętrzna rur 90 mm złącze 137,14 zł          

90 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE metoda zgrzewania doczołowego średnica zewnętrzna rur 110 mm złącze 151,07 zł          

91 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE metoda zgrzewania doczołowego średnica zewnętrzna rur 160 mm złącze 185,93 zł          

92 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE metoda zgrzewania doczołowego średnica zewnętrzna rur 200 mm złącze 234,73 zł          

93 Przebicie młotem pneumatycznym pod przyłącze wodociągowe rurociag dn 40-63mm m 148,00 zł          

94 Horyzontalne przewierty sterowane HDD rurociąg dn 40 -90mm m 160,00 zł          

95 Horyzontalne przewierty sterowane HDD rurociąg dn 110 -160mm m 180,00 zł          

96 Horyzontalne przewierty sterowane HDD rurociąg dn 110 -200mm m 220,00 zł          

III

1 Odtworzenie cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej gr.6-8cm (z materiału istniejacego) m2 65,00 zł            

2 Odtworzenie cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej gr.6-8cm (z materiału nowego) m2 85,00 zł            

3 Odtworzenie czastkowe nawierzchni z asfaltu gr. 5-9cm m2 125,00 zł          

4 Odtworzenie cząstkowe nawierzchni z kruszywa kamiennego gr. 20cm m2 35,00 zł            

5 Wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego lub gruzu o grub. 10 cm m2 22,42 zł            

6 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm m2 89,62 zł            

7 Ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 55,00 zł            

8 Dostawa piachu na zasypke m3 57,00 zł            

9 Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy m 97,22 zł            

10 Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie m 109,68 zł          

Cena netto

[zł]

I

2 Nadzór branżowy dla 2-ej i każdej kolejnej godz. godz.             70,00 zł 

II

1 Projekt przyłacza wodociagowego indywid. kpl 650,00 zł          

2 Projekt przyłacza kanalizacyjnego indywid. byt-gospodarcze kpl 650,00 zł          

3 Projekt przyłacza wod-kan indywid. byt-gospodarcze kpl 920,00 zł          

godz.             80,00 zł 

Roboty odtworzeniowe drogowe

CENNIK NA UZGODNIENIA, PROJEKTY

Projektowanie 

1

Rodzaj usługi j.m.L.p.

Nadzór branżowy

Nadzór branżowy dla 1-ej godz.


