
Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 484,000

2 KNR 2-31 0810-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm m2 775,300

3 KNR 2-31 0810-04 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości m2 775,300

4 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 803,500

5 KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5  cm 

głębokości
m2 803,500

6 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 484,000

7 KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5  cm 

głębokości

Krotność = 2

m2 -484,000

8 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 964,000

9 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa górna o gru- bości po zagęszczeniu 8 cm m2 803,500

10 KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 18 m2 803,500

11 KNR 2-31 0105-07 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 964,000

12 KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 964,000

13 KNR 2-31 0402-03 Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3 5,550

14 KNR 2-31 0407-04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 185,000

15 KNR 2-31 0606-03 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 75,000

16 KNR 2-21 0218-03 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wraz z zakupem ziemi urodzajnej m3 116,660

17 KNR 2-21 0401-02 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2 315,300

18 KNR 2-31 0606-01

analogia

Odwodnienie grzebieniowe m 17,982

19 kalk. Własna Demontaż i ponowny montaż stojaków rowerowych kpl. 6,000

20 kalk. własna Dostawa i montaż bramy 1,30*4,50 kpl. 1,000

21 kalk. własna Przewiezienie punktu kasowego w inne miejsce kpl. 1,000

22 kalk. własna Dostawa i montaż furtki szer. 1,20 m kpl. 1,000

23 KNR-W 2-150218-01 Wpusty ściekowe D400 szt. 5,000

24 KNR 4-04 1103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze m3 116,790

25 KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy- 

ładowczym na odległość 1 km
m3 116,790

26 KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy- 

ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 19

m3 116,790

27 KNR 2-01 0212-05 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
m3 255,070

28 KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po 

drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

Krotność = 18

m3 255,070

29 KNR 2-01 0217-04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 18,912

30 KNR-W 2-180511-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm m3 23,640

31 KNR-W 2-180408-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8 m 7,800

32 KNR-W 2-180408-03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 m 31,600

33 KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 18,912

34 KNR-W 2-180517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315- 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową szt. 3,000

35 kalk. Własna Włączenie kanalizacji do studzienki szt. 3,000

                       -   zł 

-  zł                     

-  zł                     

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 


