
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Raduchów do m. Kania

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Raduchów do m. Kania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

0,225kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych,wytyczenie drogi przez geodetę

KNNR 1 0111
-01

1
d.1

2,000szt.Zabezpieczenie znaków geodezyjnychAnaliza
własna

2
d.1

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

USNIECIE TRAWY2

225 * (2 *
1) =

450,000

m2Usuniecie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60%
powierzchni

KNNR 1 0102
-04

3
d.2

0,020haMechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych
powyżej 60% powierzchni

KNNR 1 0102
-04

4
d.2

Razem dział: USNIECIE TRAWY

ROBOTY ZIEMNE3

225 * 4,5 =
1 012,500

m2Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie
podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM) łącznie z zagęszczeniem, grunt kat. II-IV

KNNR 1 0218
-01

5
d.3

35,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

KNNR 1 0202
-03

6
d.3

100,000m3Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II
dostarczonego samochodami samowyładowczymi z
zakupem piasku

KNNR 1 0311
-01

7
d.3

225 * 4,5 =
1 012,500

m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni

KNNR 6 0101
-03

8
d.3

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE4

5,000mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni
bitumicznych na gł. do 5 cm

KNR AT-03
0101-01

9
d.4

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE5

225 * 4,5 =
1 012,500

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6 0103
-03

10
d.5

225 * 4,5 =
1 012,500

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

KNNR 6 0112
-01

11
d.5

225 * 4,5 =
1 012,500

m2Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych
twardych 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113
-05

12
d.5

225 * 4,5 =
1 012,500

m2Skropienie emulsją asfaltowa na zimno
podbudowy,zużycie emulsji 0,8kg/m2

KNR AT-03
0202-02

13
d.5

225 * 4 =
900,000

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych KR1 o grubość warstwy  po zagęszczeniu
4 cm (warstwa ścieralna)

KNNR 6 0309
-01

14
d.5

Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE6

225 * (2 *
1) =

450,000

m2Formowanie poboczy z  gruntu dowiezionego
samochodami samowyładowczymi gr.10cm

KNNR 1 0311
-01

15
d.6

225 * 2 =
450,000

m2Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w
gruntach kat.I-III

KNNR 1 0503
-05

16
d.6

Razem dział: ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE PIONOWE7

1,000mPionowe znaki drogowe-znaki zakazu ,nakazu
,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0,3m2

KNNR 6 0702
-05

17
d.7

1,000m2Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o
śr.70mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości
30-40cm od spodu rury+0,06 m3 betonu

KNNR 6 0702
-01

18
d.7

Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3291
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Raduchów do m. Kania

Tabela elementów scalonych

RazemNazwaLp.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

USNIECIE TRAWY2

ROBOTY ZIEMNE3

ROBOTY ROZBIÓRKOWE4

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE5

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE6

OZNAKOWANIE PIONOWE7

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3291
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