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KOSZTORYS:

PRACE WYTYCZENIOWE1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

D-01.01.01KNR 2-01
0119-03

1
d.1

0,38km0,38

0,38RAZEM

sztObsługa geodezyjnaD-01.01.01kalkulacja
własna

2
d.1

1,00szt1

1,00RAZEM
ROBOTY ROZBIÓRKOWE2

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 10 km (destrukt pozostaje 
własnością zarządcy drogi)

D-05.03.11KNR AT-03
0102-04

3
d.2

1 830,00m21830

1 830,00RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 20 cm

D-01.02.04KNR 2-31
0802-07
0802-08

4
d.2

1 955,00m21955

1 955,00RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej 8cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin 
piaskiem - KOSTKA DO ZWROTU 
WŁAŚCICIELOWI POSESJI

D-01.02.04KNR 2-31
0807-01

5
d.2

40,00m240

40,00RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 15 cm

D-01.02.04KNR 2-31
0802-07

6
d.2

40,00m2poz.5

40,00RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

D-01.02.04KNR 2-31
0813-03

7
d.2

9,00m9

9,00RAZEM

m3Rozebranie ław pod krawężniki z betonuD-01.02.04KNR 2-31
0812-03

8
d.2

0,54m3poz.7 * 0,06

0,54RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 10 
km

D-01.02.04KNR 4-04
1103-04
1103-05

9
d.2

397,95m3poz.4 * 0,2 + poz.6 * 0,15 + poz.7 * 0,15 * 0,3 +
poz.8

397,95RAZEM

m3Koszty składowania i utylizacji urobku z rozbiórekkalkulacja
własna

10
d.2

397,95m3poz.9

397,95RAZEM
ROBOTY ZIEMNE3

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

D-01.02.02KNR 2-01
0126-01

11
d.3

976,00m2588 + 388

976,00RAZEM

m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km 
- wykonanie nowego koryta

D-02.01.01KNR 2-01
0206-01
0214-03

12
d.3

489,70m3poz.4 * 0,2 + (65 + 217) * 0,35

489,70RAZEM
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m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km 
- odtworzenie rowu przydrożnego

D-06.04.01KNR 2-01
0206-01
0214-03

13
d.3

141,20m3353 * 0,4

141,20RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntów 
uzyskanych z wykopu - zasypanie rowów i skarp

D-02.03.01KNR 2-01
0235-01

14
d.3

118,80m3(46 + 26 + 56 + 30 + 40) * 0,6

118,80RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na 
odległość 10 km grunt.kat. III

D-02.01.01KNR 4-01
0108-02
0108-04

15
d.3

658,50m3poz.11 * 0,15 + poz.12 + poz.13 - poz.14

658,50RAZEM

m3Koszty składowania (utylizacji) ziemikalkulacja
własna

16
d.3

658,50m3poz.15

658,50RAZEM
JEZDNIA4

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

D-04.01.01KNR 2-31
0103-04

17
d.4

2 496,00m22496

2 496,00RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na 
całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm
Krotność = 0,5

D-04.02.01KNR 2-31
0104-07

18
d.4

2 496,00m2poz.17

2 496,00RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 
o grubości po zagęszczeniu 17 cm (kruszywo 0/63)

D-04.04.04KNR 2-31
0114-05
0114-06

19
d.4

2 304,00m22304

2 304,00RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (kruszywo 
0/31,5)

D-04.04.04KNR 2-31
0114-03

20
d.4

2 304,00m2poz.19

2 304,00RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa

D-04.03.01KNR AT-03
0202-01

21
d.4

2 304,00m2poz.20

2 304,00RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 
po zagęszczeniu 4 cm (AC16W 50/70)

D-
05.03.05b

KNR 2-31
0310-01

22
d.4

2 150,00m22150

2 150,00RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 
bitumicznej

D-04.03.01KNR AT-03
0202-02

23
d.4

2 150,00m2poz.22

2 150,00RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 
po zagęszczeniu 4 cm (AC11S 50/70)

D-
05.03.05a

KNR 2-31
0310-05
0310-06

24
d.4

2 110,00m22110

2 110,00RAZEM
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POBOCZE5

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

D-04.01.01KNR 2-31
0103-04

25
d.5

532,00m2532

532,00RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 
(kruszywo 0/31,5)

D-
06.03.01a

KNR 2-31
0114-03
0114-04

26
d.5

532,00m2poz.25

532,00RAZEM

m2Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo 4/16)
Warstwa klińcu gr. 5 cm
Krotność = 0,33

D-
06.03.01a

KNR 2-31
0114-05

27
d.5

532,00m2poz.25

532,00RAZEM
NAWIERZCHNIE JEZDNE Z KOSTKI BET.6

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

D-04.01.01KNR 2-31
0103-04

28
d.6

152,00m2152zjazdy

152,00RAZEM

m2Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy 
odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

D-04.02.01KNR 2-31
0104-07
0104-08

29
d.6

152,00m2poz.28

152,00RAZEM

m2Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 
o grubości po zagęszczeniu 20 cm

D-04.04.04KNR 2-31
0114-05
0114-06

30
d.6

152,00m2poz.28

152,00RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 
kolor

D-05.03.23KNR 2-31
0511-03

31
d.6

152,00m2poz.28

152,00RAZEM
ELEMENTY DRÓG I CHODNIKÓW7

mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 
cm na podsypce cementowo-piaskowej

D-08.01.01KNR 2-31
0403-05

32
d.7

169,00m169

169,00RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemD-08.01.01KNR 2-31
0402-04

33
d.7

10,14m3poz.32 * 0,06

10,14RAZEM
ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE8

szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych

D-
03.02.01a

KNR 2-31
1406-04

34
d.8

3,00szt.3

3,00RAZEM
ELEMENTY ODWODNIENIA9

m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km

D-03.02.01KNR 2-01
0206-01
0214-03

35
d.9

34,56m348 * 1,2 * 0,6przepusty

34,56RAZEM

m3Przepusty rurowe pod zjazdami - ława 
fundamentowa betonowa - ława pod przepust

D-03.01.01KNR 2-31
0605-02

36
d.9

5,76m348 * 0,6 * 0,2

5,76RAZEM

mRury o śr. 50 cm z HDPE spiralnie karbowane - 
przepusty pod zjazdami

D-03.01.01Kalkulacja
własna

37
d.9
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48,00m48

48,00RAZEM

ściank
.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe 
dla rur o śr. 50 cm

D-03.01.01KNR 2-31
0605-04

38
d.9

12,00ściank
.

12

12,00RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
zasypka przepustów

D-03.02.01KNR-W 2-18
0511-02

39
d.9

21,00m3(48 * 1,2 * 0,6) - (48 * 0,3 * 0,3 * 3,14)

21,00RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; 
grunty sypkie kat. I-III
(zagęszczenie zasypki)

D-03.02.01KNR 2-01
0236-01

40
d.9

21,00m3poz.39

21,00RAZEM

m2Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku 
asfaltowego na zimno pionowych powierzchni 
betonowych i murowanych

D-03.02.01KNR 2-18
0721-03

41
d.9

45,22m224 * 6,28 * 0,3

45,22RAZEM
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	40

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	poz.5
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	Pozycja: Koszty składowania i utylizacji urobku z rozbiórek
	poz.9


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
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	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III
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	poz.25
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	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm
	poz.28

	Pozycja: Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
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	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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	poz.32 * 0,06
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	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
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	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km
	48 * 1,2 * 0,6

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa - ława pod przepust
	48 * 0,6 * 0,2
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	Pozycja: Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych powierzchni betonowych i murowanych
	24 * 6,28 * 0,3





