
Element nr 1. RoboĘ ziemne.

P'P'H.U' Justyna Słowińska -Zając
98-430 Bolesławiec ul. 1'tListopada 16
Data utwozenia: 201 0-09-09
Przebudowa drogi gminnej ul. orzeszkowej w Yllójcinie na działkach 1432 i 1435

Kosztorys ślepy ( po wypełn. ofeńowy }

Opis
--*T---T--

l .l.m. l ||ość ] Cena i Wartość i_J____ 1,________!_ --,.- ]-_,--_- -l

I
I

{. KNNR 1 0111-011
Roboty pomiarowe p
Trasa dróg w terenie

2. KNNR I 0210-0200
Wykopy oraz przekopy
podsiębiemymi na odkł
głębokośó wykopu do i
wbudowaniem w nasvo

3. KNNR I 0202-0300
Roboty ziemne wykony
transportem urobku sar
od|egłość do 1km. Kop
gruncie kat. l-ll; transpr

4. KNNR I 0208-0100
Nakłady uzupetniajqce
rozpoczęty 1km odległt
samochodami samowy
terenie lub drogach gru
całkqwita odległość 2 k

5. KNNR t 03{{-0:
Ręczne formowanie
ułożonego wzdfuż n

6. KNR 2-01 0236-0300
Zagęszczanie nasypów t
Zagęszczarkami wibracy

Razem wańość e|ementu nr l

114100
ołve przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
erenie rÓwninnym

1km 0,3

10-0200
,rzekopy wykonywane koparkami
i na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0'25m3;
opu do 3,00m w gruncie kat. l-ll - na przerzut z
w nasyp i pobocze

100 m3 0,

l wykonywane koparkami podsiębiernymi, z
obku samochodami samowyładowczymi na
km. Koparką o pojemnoŚciłyżki 0'25m3 w
|; transpoń samochodami do 5t

100 m3 7 '250Ż

łniajqce do tab|ic 2oL2a7: zakaŻdy dalszy
n odległościtransportu ponad 1km,
samowyładowczymi do 5t, przy przewozie po
gach gruntowych gruntu kat. l-lV - 'tkm,
ilość 2 km.

100 m3 7,2505

{{-0300
ranie nasypów. Nasyp z gruntu kat. |-ll
lfuz nasypu___ -
r236-0300
nasypów ubijakami i zagęszczarkami.
ni wibracyjnymi, grunt sypki kat.l-lll

100 m3

100 m3

0,780

0,780

E|ement nr 2. Roboty rozbiórkowe

7. KNNR 6 0802-0200
Rozebranie nawiezchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i
brukowca. Z tfucznia - rozbiÓrka mechaniczna. Grubość
nawiezchni 10 cm - 348x4+28x3 = 1476m2

100 m2 I 14,7600

8. KNR 2-3{ {5{0-0502
Transport wewnętrzny mateńałów pojazdami
samowyładowczymi na odległoŚć do 0'5km. Załadunek
mechaniczny kruszywa łamanego; transport samochodem
samowyładowawczym 5- 1 0t - 1 47 6m2xo,1 x1,9=280,44 M g.

9. KNR 2-31 15U-4242
Nakłady uzupełniające do tablic 1509 1510 za transport
materiałÓw na dalsze 0,5km ponad 0'5km' Transport
materiałów wymienionych w tab|icy 1510 samochodem
samowyładowawczym 5-10t - 1,Skm całkowita odległośÓ 2'0
km.

10. KNR 2-31 0815-0200
Rozebranie chodnikÓw, vyysepek pzystankowych i pzejść d|a
pieszych. Plyty betonowe 50x50x7cm na podsypce piaskowej
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J.m. lIość Cena Wańość

1{. KNR 2-31 1509{501
Transpoń Wewnętrzny materiałów pojazdami skzyniowymi na
odległośó do 0,5km z załadunkiem iwyładunkiem ręcznym'
Transpoń materiałów sztukowych o masie do 50kg
samochodem śkzyniowym do 5t. 23m2xo,o7mfl.,4 =

3,8640M9.

1t 3,8640

12. KNR 2-31 1511-0100
Nakłady uzupełniające do tab|ic 1509 1510 za transport
materiałÓw na da|sze 0,5km ponad 0'5km. Transport
materiałów wymienionych w tablicy 1509 samochodem
skzyniowym doSt 1,Skm , calkowita odległość 2'0 km'

1t 3.864C

13. KSNR6 0803-0800
Rozebranie nawiezchniz kostki kamiennej i kostki brukowej
betonowej. Kostka betonowa - podsypka
cementowo-piaskowa' Rozbiórka ręczna

100 m2 0.3600

{4. KNR 2-31 1509-050{
Transport wewnętzny materiałów pojazdam i skzyniovuymi na
odległość do 0,5km z załadunkiem iwyładunkiem ręcznym.
Transport materiałów sńukowych o masie do 50kg
samochodem skrzyniowym do 5t

1t 5,1840

15. KNR 2-31 15{l-0100
Nakłady uzupełniające do tab|ic 1509 1510 za transport
mateńałów na da|sze 0,5km ponad 0,5km. Transport
materiałów wymienionych w tablicy ,|509 samochodem
skrzyniowym doSt - 1,5 km' całkowita od|egłość 2'0 km

1t 5,1

Razem wańość e|ementu nr 2

Element nr 3. Podbudowa

16. KNNR6 0{03-0301
Profi |owanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konslr.nawiezchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
ll-Vl. (walec statyczny samojezdny) -
260x5+2(5fr.,5)+88x4+7x3+5x5+28x3,5+4(3x1,5)+82x1,4+30
4x1,5=2379,40m?

100 m2 23,7940

17. KNNR6 0106-0500
Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubośĆ
warstwy 10 cm. Piasek -
2$Qv$+2(5x2,5)+88x4+7x3+5x5+28x3,5+4(3x1,5) =
'1839.00m2

100 m2 't8.3900

18. KNNR 6 0113-0100
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa do|na grubości ,|5

cm

I9.KNNRG 0113-o4oo ] loo*z I re,ssool I
Podbudov'ry z kruszyw łamanych' Warstwa górna gruboŚci 8 

ł i l łcm _ I ___L______l_____'1__
Razem wańość e|ementu nr 3

Element nr 4. Nawierzchnia

20. KNNR6 1005-0700
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawieachni drogowych.

$ryp ięl'" Ey1"13gh n|?*f"Ę!r
2t_ KNNR 6 03{t9{t204
Nawiezchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Ściera|na). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
Mieszanka minera|no.asfa|towa. standard l|. samochód

100 m2

100 m2

18,

I
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samowyładowczy 5-10 t

Razem wańośó e|ementu nr4

Opis ||ośó Wańość

Element nr 5. Chodnik

23. KNR 2.
Krawężniki
podsypce <

24. KNNR
obzeża t
piaskowa.

25. KNNR6 I

Chodnikiz kor
układanie na I
wypełnieniem
07+5+46+20l

26. Kalkuli
Ustawienie
wymiarach'
" Prolife" ur
daje 19szt '
Razem wartośó e|ementu nr 5

Element nr 6.Zjazdy.

22.R
Ławy
(0,2xt

27. KNNR6 01{3-0100
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15
cm

28. KNNR6 0502-0301
Chodnikiz kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm -
układanie na podsypce cementowo.piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa ( czerwona )

Razem wańośó elementu nr 6

Element nr 7. Odwodnienie.

29. KNNR 1 0242-0200
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi' z
lransportem urobku samochodami samowyładowczymi na
od|egłość do 1 km. Koparką o pojemności Ęki 0' 1 5m3 w
gruncie kat. lll; transport samochodami do 5t - studnie
przelotowe #125 3 sA 1,77m2x4,0m=7,08m3, studnie
ściekowe #50 8 szt o,38m2x8,0m=3,04m3,kolektor #300
0,6x1,5x1 1 5=1 03,5m3 0,6x0,95x45=25,65m3 = 1 29, 1 5m3,
pzykanaliki#2OO -
(4x5)0,4x0,6=4,8m3+(412)x0,6x0,4=1,92m3 = 6,72m3

30. KNNR 1 0208-0100
Nakłady uzupetniajqce do tablic 2o1.2o7; zakaŻdy dalszy
rozpoczęty 1 km odległości transpońu gonad,| km'
samochodami samowytadoweymi do 5t, pzy pzewozie po
terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. l-lV - 1km

100 m2

i '* 'u i ' '*- li i i
i l l
I l__ l
l'*-'l'*"1

|. KNR 2ą1 a4o2-040o
rwy pod krawężniki' Betonowa z oporem -
,2x0, 1 +0,1 5x0,25)x631 +0,0575x631 =36,28 m3.

1m3 36.2800

KNR 2-3{ 0403-0300
wężniki betonowe' Wystające o wym. 15x30cm, na

!yP9Ł9I9nt9ry:p| T koyŁ - g59.1*:qrc:99!t
KNNR6 0404-0200
zeża betonowe. o wymiarach 20x6 cm - podsypka
ikowa. Wypełnienie spoin piaskiem

100 m 6,3100

100 m 3,4600

5. KNNR 6 0502-0200
hodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm -
kładanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
ypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara -

?15-19]ą0''0j!.s]l11o.941-9__!]4Ł*:g9w?==-
6. Kalkulacia własna
stawienie ekranów p. błotnych z po|iwęg|anu gr. 4 mm o
ymiarach1,50x1,07 pzykręconych do słupków profi |owanych
Pro|ife.'uchwytami mocującymi. DługośĆ ekranÓw 28 m co
aie 19szt elementÓw

100 m2 4,2480

szt. 19,0000



Opis J.m. ||ośó Gena Wańośó

31. KNR2-18 0501-0100
Podłoża z materiałów sypkich' Podłoże o gr. 10 cm -
28x0,2+1 60x0,3=53,60m2

100 m2 0,5360

32. KNNR4 {308-0300
Kanały z rur PVC łączone na wcisk' Rurociągi z PVC o
średnicy zewn. 200 mm - 4xp,0m+4x2,0m=28,0m

100 m 0,2800

33. KNNR4 1308-0500
Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o
średnicy zewn' 315 mm

100 m 1,6000

34. KNNRl 02144440
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych'
pun ktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie ubijakami'
grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 35cm' grunt
kat. l-ll, spycharka 55kW -
0,6x1,2x1 1 5+0,6x0,65x45='l 00,35m3

100 m3 1,0035

35. Katku|acja własna
Zakup pospclłki na zasypanie wykopu pod ko|ektor kana|izacji
deszczowej ( wymiana gruntu)

m3 100.3500

36. KNR2-{8 0505-0200
obetonowanie kanałów. otulina betonowa kanałÓw .

O,O8x28=2,24m3

1m3 2,2400

37. KNR2-31 0402-0300
Ławy pod ściek korytkowy. Betonowa zurykła - 0,15x0'60x103
=9,27m3

1m3 9,2700

38. KNNR6 0606-0300
Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce
cementowo-piaskowej - grubośÓ prefabrykatów 1 5

100 m 1,0300

39_ KNR 2-31 0816-0100
Rozebranie pzepustów rurowych' Rury betonowe o średnicy
40cm

1m 39.0000

40. KNNR6 0605-0100
Paepusty rurowe pod zjazdami. Elementyiawy
fundamentowe żwirowe . 39x0,4x0,2=3,12m3

1m3 3,1200

41. KNNR6 0605-0600
Pzepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury Wipro # 40 cm

100 m 0,3900

42. KNNR6 0605-0300
Przepusty rurowe pod zjazdami' E|ementy:ścianki czołowe dla
rur # 40 cm

1 ścianka 4,0000

43. KNR 2.18 0722Ą600
Zab ezpieczen ie ru rociągów prze d zamarzan iem - izolacja
Żui|em. Rurociągi o średnicy 200 mm

't00 m 0,2800

44. KNR 2-r8 A722-0700
Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzan iem - izo|acja
żuż|em' Rurociągi o średnicy 300 mm

100 m 0,4500

45. KNNR 4W 1424-0200
Studzienki ściekowe u|iczne i podwózowe' Studzienka
ściekowa u|iczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem i
bez syfonu

1 szt 8.0000

45. KNNR4W 1413-{'301
$tudnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie.
o średnicy 1200 mm,o głębokości2.0 m

1 studnia 3,0000

Razem wańośó elementu nr 7
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Element nr 8. Roboty naprawcze

47. KNR 2-31 1/106-0300
Regulacja pionowa studzienek dla uządzeń podziemnych.
Regu|acja vyłazów kanałowych

,18. KNR 2-31 {4064500
Regu|acja pionowa studzienek d|a uządzeń podziemnych.
Regulacja studzienek telefonicznych

49. KNR 2-31 {406-0i!00
Regulacja pionowa studzienek d|a uządzeń podziemnych'
Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

Razem wańość elementu nr 8

Wyniki kosztorysu

Razem wańość porycji kosztorysu
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